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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et fungerende indre energimarked 
(2013/2005(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Et fungerende indre energimarked" og de 
tilhørende arbejdsdokumenter (COM(2012)0663),

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2013 om forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om 
ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 
20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 
og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF2,

– der henviser til forordning (EF) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om 
fælles regler for det indre marked for naturgas4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om 
fælles regler for det indre marked for elektricitet5 og om ophævelse af direktiv 
2003/54/EF,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Energikøreplanen 2050" (COM(2011)0885),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Akten for det indre marked II – Sammen om 
fornyet vækst" (COM(2012)0573),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Vedvarende energi: en stor aktør på det 
europæiske energimarked" (COM(2012)0271),

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 "Frem mod en ny energistrategi for 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0061.
2 EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1.
3 EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1.
4 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94.
5 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55.
6 EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.
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Europa 2011-2020"1,

– der henviser til sin beslutning af 12. juni 2012 "Energipolitisk samarbejde med partnere 
uden for EU: En strategisk tilgang til sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig 
energiforsyning"2,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2013 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 20503,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at medlemsstaterne har forpligtet sig til en præcis frist for, hvornår det 
indre energimarked skal være fuldført;

B. der henviser til, at det indre energimarked er helt nødvendigt for Unionens overordnede 
energisikkerhed og af afgørende værdi for Unionens konkurrenceevne, økonomiske vækst 
og skabelsen af nye job, hvilket anerkendes i "akten for det indre marked II" og i Europa 
2020-strategien;

C. der henviser til, at det i energikøreplanen 2050 understreges, at fuldstændig integration af 
de europæiske energinet og åbning af markederne er afgørende for at fastholde balancen 
mellem energisikkerhed, konkurrenceevne, målet om en lavemissionsøkonomi og 
forbrugertilfredshed;

D. der henviser til, at det indre energimarked vil gøre det muligt for Unionen at tale med én 
stemme over for eksterne partnere og sikre lige konkurrencevilkår for alle EU- og 
tredjelandsselskaber;

E. der henviser til, at Det Europæiske Energifællesskab skal være baseret på et stærkt fælles 
energimarked, koordination af energiindkøb uden for EU og fælles EU-finansiering af nye 
kulstoffattige energiteknologier;

F. der henviser til, at der er gjort visse fremskridt i retning af øget samarbejde på tværs af 
grænserne, delvis udryddelse af "energi-øer" og forebyggelse af forsyningsknaphed;

1. glæder sig over meddelelsen og den tilhørende handlingsplan, som sammenfatter de 
fremskridt, der er gjort indtil nu, og de fremtidige udfordringer i forbindelse med 
fuldførelsen af det indre energimarked;

2. erkender, at tendensen med stigende energipriser sandsynligvis vil fortsætte i betragtning 
af dens tilknytning til brændstofpriserne, klimapolitikkens indvirkning og de 
investeringer, der er behov for for at vedligeholde og modernisere energisystemerne;

                                               
1 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 64.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0238.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
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3. anerkender den europæiske merværdi af en bedre samordning af medlemsstaternes 
energipolitikker i en solidarisk ånd og af at skabe effektive og sikre grænseoverskridende 
energisystemer og derved skabe synergier gennem bedre forvaltning af udbuddet af og 
efterspørgslen efter energi;

Et forbrugerorienteret marked

4. understreger, at energislutbrugerne – både enkeltpersoner og erhverv – står i centrum for 
det brugervenlige indre energimarked; bemærker, at de i denne forbindelse bør beskyttes 
ordentligt og have mulighed for at udnytte deres rettigheder fuldt ud, samtidig med at de 
skal tilskyndes til at spille en mere aktiv rolle i at fremme konkurrencen på markedet ved 
at overgå fra at være passive ydelsesmodtagere til at blive informerede forbrugere og 
producent-forbrugere;

5. mener, at intelligente teknologier ikke bare må begrænses til automatisk måleraflæsning, 
men skal suppleres af dynamisk online-netforvaltning, der indbefatter ydelser såsom 
netstøtteydelser, frivillig efterspørgselsreaktion og lokale energimæglere eller 
hjemmeenergimæglere;

6. mener, at sårbare forbrugere skal beskyttes, og at der i dette øjemed skal etableres 
effektive mekanismer, samtidig med at forvridning af energimarkedet undgås;

7. fremhæver betydningen af at sikre et konkurrencedygtigt, gennemsigtigt energimarked, 
som er let at styre, og som forsyner alle EU's energiforbrugere med sikker, bæredygtig og 
pålidelig energi til en overkommelig pris;

Aktuelle udfordringer for fuldførelsen af det indre energimarked

8. understreger, at det indre energimarked ikke er i stand til at opfylde forbrugernes behov og 
forventninger, idet de fortsat står over for høje priser, et begrænset antal leverandører, en 
generelt dårlig servicekvalitet og vanskeligheder med at skifte leverandør; understreger 
derfor, at det er nødvendigt at opbygge et mere brugervenligt marked;

9. mener, at den manglende fuldstændige gennemførelse af lovgivningen om det indre 
energimarked fortsat er den største hindring for fuldførelsen af dette marked;

10. understreger, at modernisering af den eksisterende infrastruktur og opførelse af ny, 
intelligent og fleksibel produktions-, transmissions-, distributions- og lagringsinfrastruktur 
er afgørende for et velintegreret og velforbundet energimarked, hvor der er sikret et udbud 
til overkommelige priser, hvor potentialet for kraftvarmeproduktion og effektivitet og for 
udnyttelse af vedvarende og ukonventionelle energikilder udnyttes fuldt ud, og hvor ingen 
medlemsstat bliver ved at være afskåret fra de europæiske gas- og el-net;

11. mener, at det er nødvendigt at tilskynde til investeringer i infrastruktur ved hjælp af stabile 
og innovationsvenlige rammebestemmelser, men erkender at dette ikke kan opnås, uden at 
det er markedsdrevet; erkender dog, at central infrastruktur i visse tilfælde ikke er 
kommercielt rentabel og således kræver offentlig finansiering;

12. bemærker, at manglen på fri og ikkediskriminerende adgang til transmissionsinfrastruktur 
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stadig forhindrer nytilkomne selskaber i at kunne konkurrere på rimelige vilkår på 
markedet mod de nuværende selskaber;

13. bemærker, at en stabil lovramme – for producenter, myndigheder, netværksoperatører, 
energileverandører, tjenesteudbydere på efterspørgselssiden og, først og fremmest, 
forbrugere og producent-forbrugere – er afgørende for et velfungerende indre 
energimarked og for at tiltrække langsigtede investeringer i udvikling af infrastruktur; 
fremhæver, at udviklingen af netkodekser og –regler bør føre til en harmonisering af 
procedurer og interoperabilitet;

14. bemærker med bekymring indikationer af, at der igen træffes visse nationale 
foranstaltninger for at påvirke energimarkederne, især hvad angår bestræbelser på at sikre 
elforsyningen, idet medlemsstater indfører nationale kapacitetsgodtgørelsesmekanismer 
uden til fulde at undersøge mulighederne for grænseoverskridende løsninger og derved 
påvirker og forvrider markedets udformning;

15. erkender – uden at det berører hverken medlemsstaternes ret til at vælge deres egen 
energisammensætning eller behovet for bedre koordination på EU-plan – at EU som 
helhed skal gøre fuld brug af potentialet i alle de energikilder, som er til rådighed for EU-
medlemsstaterne;

16. mener, at et åbent og gennemsigtigt indre marked, hvor alle selskaber fra EU-lande og 
tredjelande respekterer gældende EU-ret på energiområdet, kan bidrage til at styrke EU-
energileverandørers forhandlingsposition over for konkurrenterne, hvilket er særligt 
vigtigt for mulighederne for yderligere samordning af eksterne energiindkøb på EU-plan; 
bemærker, at gensidighedsprincippet skal bruges som rettesnor for forbindelserne med 
EU-energileverandører;

17. understreger, at harmonisering af incitamenter i forbindelse med vedvarende energi og 
energieffektivitet samt af ekstra energiomkostninger i alle medlemsstaterne – eller i det 
mindste større forenelighed på dette område – er afgørende for et velfungerende indre 
energimarked, både på detail- og engrosplan, og for at skabe gunstige betingelser for 
langsigtet udvikling af en kulstoffattig energisektor;

18. er opmærksom på de forspildte muligheder – som er blevet skabt gennem fælles EU-
forskningsprojekter med støtte fra rammeprogrammer og initiativer såsom SET-planen –
for at udvikle nye teknologier, der giver mulighed for forbedringer med hensyn til 
effektivitet, vedvarende energi, sikkerhed på atomkraftværker, kulstoffattig anvendelse af 
fossile brændstoffer og intelligente net, hvilket alt sammen er af afgørende betydning for 
energimarkedet;

Behov for hurtige foranstaltninger

Opfordring til nationale myndigheder og EU-myndigheder

19. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre al relevant EU-lovgivning på det 
energipolitiske område fuldt ud, i særdeleshed den tredje energipakke;

20. anmoder Kommissionen om nøje at overvåge den reelle gennemførelse af EU's 
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energilovgivning, navnlig de bestemmelser, der tilvejebringer grundlæggende 
forbrugerrettigheder, dem, der omhandler systemoperatører, nationale tilsynsmyndigheder 
og konkurrenceregler, samt dem, der sigter mod at mindske fænomenet "sløjfestrømme", 
som udgør en betydelig udfordring for det indre energimarked, da det svækker 
sikkerheden i energisystemet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at anvende de 
mest hensigtsmæssige midler, den har til rådighed, til at imødegå en eventuel fortsat 
manglende overholdelse af relevant EU-lovgivning;

21. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at samordne 
infrastrukturprojekter bedre og derved sikre fuldstændig sammenkobling af systemerne og 
omkostningseffektivitet i hele EU; tilskynder i denne forbindelse Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre hurtig bedømmelse, udvælgelse og gennemførelse af projekter 
af fælles europæisk interesse, navnlig vedrørende grænseoverskridende samkøringslinjer 
for elektricitet og gas, flydende naturgas og oplagringsinfrastruktur, som har afgørende 
betydning for et velintegreret og velfungerende indre energimarked;

22. opfordrer medlemsstaterne til at undlade at regulere energidetailpriserne på nationalt plan 
gennem offentlige subsidier, da sådanne tiltag er en alvorlig trussel mod fremtidige 
investeringer i infrastruktur;

23. glæder sig over, at Kommissionen er fast besluttet på at håndhæve antitrustregler og 
statsstøtteregler og sikre, at der etableres lige konkurrencevilkår med lige 
adgangsbetingelser for alle markedsdeltagere;

24. støtter kraftigt Kommissionens indsats for at få indført harmoniserede netkodekser og 
-regler i overensstemmelse med planen og sikre, at lovrammen for det indre energimarked 
er stabil;

25. støtter kraftigt de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som EU og nationale 
myndigheder har truffet for at tilskynde til, forbedre og forenkle energihandelen på tværs 
af grænserne og for at bygge bro mellem energisystemerne i forskellige medlemsstater;

26. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om de nationale produktionskapaciteter er 
tilstrækkelige og fleksible på kort og på lang sigt og aflægge rapport om de anvendte 
nationale foranstaltningers indvirkning på kapacitetsvurdering og udviklingsplanlægning 
på det indre marked under hensyntagen til de grænseoverskridende aspekter af denne 
komplementære markedsudformningspolitik;

27. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante aktører til at tilvejebringe 
incitamenter og støtte regionale initiativer og partnerskaber, herunder etableringen af 
regionale energibørser, gashandelscentre og markedskoblingsmekanismer;

28. opfordrer Kommissionen til at benytte sine udenrigspolitiske instrumenter til at fremme 
det indre energimarkeds regler og standarder over for tredjelande, og navnlig i EU’s 
naboskabsområde; opfordrer indtrængende Kommissionen til i bilaterale dialoger med 
relevante tredjelande at få løst spørgsmålet om klare regler for håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger på grænseoverskridende forbindelser; opfordrer Kommissionen 
til i sine forbindelser med tredjelande at sikre, at EU-selskaber kan konkurrere på lige fod 
på globalt plan;
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Hjælp til forbrugerne

29. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante aktører til at forbedre 
kvaliteten af og adgangen til den information, forbrugerne tilbydes, at give dem klare og 
gennemsigtige afregningsmetoder og etablere prissammenligningsværktøjer, som giver 
dem mulighed for at træffe de mest informerede valg, samt at skabe letanvendelige 
mekanismer til løsning af tvister med leverandører; glæder sig over Kommissionens 
forslag om at oprette en informationsplatform om forbrugerrettigheder;

30. tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til at udarbejde en omfattende strategi med 
sigte på at tilskynde forbrugere og producent-forbrugere til at deltage aktivt på 
energimarkedet, bl.a. ved at inddrage dem gennem eksisterende lovgivning og ved at 
gennemføre de relevante bestemmelser i direktivet om energieffektivitet;

31. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til yderligere samarbejde mellem energi- og ikt-
sektoren og til at revidere eksisterende instrumenter til finansiering af energirelaterede 
innovationer med henblik på at gavne alle forbrugere og fremme udbredelsen af 
intelligente net på en brugervenlig måde;

32. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at 
fremme ikt-løsninger i intelligente net og tilstræbe et producent-forbruger-marked under 
hensyntagen til det stigende behov for fleksibilitet, energieffektivitet og –besparelser og
deltagelse fra efterspørgselssiden;

33. imødeser Kommissionens retningslinjer, der kan bidrage til at opstille ambitiøse 
politikmål vedrørende sårbare forbrugere og vil hjælpe medlemsstaterne til at definere 
denne forbrugerkategori bedre; opfordrer Kommissionen til parallelt hermed at gennemgå 
eksisterende mekanismer og instrumenter til beskyttelse af sådanne forbrugere med 
henblik på at foreslå foranstaltninger med sigte på en mere konsekvent og 
sammenhængende tilgang på EU-plan;

Afhjælpning af fremtidens energi- og klimamæssige udfordringer

34. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante aktører til at omdanne de 
nødvendige støtteordninger til gennemsigtige, homogene og markedsdrevne mekanismer 
med henblik på at skabe et fælles marked for de efterspurgte støttefunktioner – såsom 
energieffektivitet, producent-forbrugere, kraftvarmeproduktion, vedvarende energi og 
støttetjenester – på en måde, der sikrer, at de er kompatible;

35. opfordrer Kommissionen til grundigt at undersøge konsekvenserne af at integrere 
kulstoffattige energikilder, navnlig vedvarende energikilder, i energinettene, hvad angår 
økonomisk støtte, tekniske krav til det samlede system og markedsudformning; 
fremhæver, at fraværet af en koordineret tilgang til disse kilder indtil nu har forhindret 
deres integration i de europæiske energisystemer;

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme på behovet for 
yderligere at udvikle kraftvarmeproduktion som den mest effektive måde at producere 
elektrisk energi og varme og til at basere denne mulighed på udbredt indførelse af 
fjernvarme og –køling;
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37. opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte forskning i og 
udvikling af innovative energiteknologier, som falder uden for rammerne for Horisont 
2020 og ETI-projekterne, da dette er den eneste vej frem for at mindske emissionerne, øge 
energisikkerheden og forbedre EU-industriens konkurrencemæssige position på det 
globale marked;

38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


