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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en välfungerande inre marknad för energi
(2013/2005(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande För en välfungerande inre marknad för 
energi och de tillhörande arbetsdokumenten (COM(2012)0663),

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 12 mars 2013 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska 
energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 
20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av 
rådets direktiv 2004/67/EG2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 
25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 
om gemensamma regler för den inre marknaden för el5 och om upphävande av 
direktiv 2003/54/EG,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 
25 oktober 2012 om energieffektivitet6,

– med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande En energifärdplan för 2050
(COM(2011)0885),

– med beaktande av kommissionens meddelande Inremarknadsakt II – Tillsammans för ny 
tillväxt (COM(2012)0573),

– med beaktande av kommissionens meddelande Förnybar energi: en viktig faktor på den 
europeiska energimarknaden (COM(2012)0271),

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0061.
2 EUT L 295, 12.11.2010, s. 1.
3 EUT L 326/1, 8.12.2011, s. 1.
4 EUT L 211, 14.8.2009, s. 94.
5 EUT L 211, 14.8.2009, s. 55.
6 EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.
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– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om en ny energistrategi för 
Europa 2011–20201,

– med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2012 om inledandet av ett energipolitiskt 
samarbete med partner utanför våra gränser: en strategisk metod för en trygg, hållbar och 
konkurrenskraftig energiförsörjning2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om en färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 20503,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013), och 
av följande skäl:

A. Medlemsstaterna har bundit sig till en tydlig tidsfrist för fullbordandet av den inre 
marknaden för energi senast 2014.

B. Den inre marknaden för energi är oumbärlig för unionens övergripande energitrygghet och 
av betydande värde för konkurrenskraften, den ekonomiska tillväxten och skapandet av 
arbetstillfällen i unionen. Detta konstateras även i inremarknadsakten II och i Europa 
2020-strategin.

C. I energifärdplanen för 2050 framhålls att en fullständig integration av de europeiska 
energinäten och ett öppnande av marknaderna är av avgörande betydelse för att bevara 
jämvikten mellan energitrygghet, konkurrenskraft, målet om en ekonomi med låga utsläpp 
samt konsumenttillfredsställelsen.

D. En inre marknad för energi kommer att göra det möjligt för unionen att visa enad front 
gentemot sina externa partner och säkerställa lika villkor för alla bolag inom och utanför 
EU.

E. En europeisk energigemenskap måste baseras på en stark inre marknad för energi, 
samordning av energiinköp utanför EU och gemensam europeisk finansiering av ny 
energiteknik med låga utsläpp.

F. Vissa framsteg har gjorts i fråga om förstärkt gränsöverskridande samarbete, partiellt 
undanröjande av energiöar samt förebyggande av försörjningsbrist.

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet och den medföljande handlingsplanen, som 
innehåller en sammanfattning av de framsteg som hittills gjorts och de utmaningar som 
väntar på vägen mot en fullbordad inre marknad för energi.

                                               
1 EUT C 99E, 3.4.2012, s. 64.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0238.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0086.
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2. Europaparlamentet inser att tendensen med stigande energipriser lär fortsätta med tanke på 
kopplingarna till bränslepriserna, klimatpolitikens inverkningar och de nödvändiga 
investeringarna för att underhålla och modernisera energisystemen.

3. Europaparlamentet inser det europeiska mervärdet i att bättre samordna medlemsstaternas 
energipolitik i solidarisk anda och i att skapa effektiva och trygga gränsöverskridande 
energisystem och på så vis generera synergier genom en bättre hantering av tillgången och 
efterfrågan på energi.

Konsumentorienterad marknad

4. Europaparlamentet betonar att de slutliga energikonsumenterna – såväl privatpersoner 
som industrin – står i centrum för en användarvänlig inre marknad för energi. I denna 
egenskap måste de ges vederbörligt skydd och kunna utöva sina rättigheter till fullo, 
samtidigt som de måste uppmuntras att spela en aktivare roll för att stimulera 
marknadskonkurrensen genom att gå från att enbart agera passiva tjänstemottagare till att 
fungera som aktiva, välinformerade konsumenter och ”prosumenter”.

5. Europaparlamentet anser att smart teknik inte får begränsas till enbart automatisk 
mätaravläsning utan även måste kompletteras med en dynamisk onlinedrift av näten som 
inbegriper tjänster som nätstödtjänster, frivillig efterfrågerespons samt lokal- eller 
hemmamäklare.

6. Europaparlamentet anser att sårbara konsumenter måste skyddas och att det måste införas 
effektiva mekanismer för detta samtidigt som snedvridningar av energimarknaden 
undviks.

7. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att säkerställa en konkurrensutsatt, 
lätthanterlig och transparent energimarknad som förser alla energikonsumenter i EU med 
trygg, hållbar, prismässigt överkomlig och tillförlitlig energi.

Aktuella utmaningar i fullbordandet av den inre marknaden för energi

8. Europaparlamentet betonar att den inre marknaden för energi inte lyckas tillgodose 
konsumenternas behov och förväntningar eftersom de alltjämt måste finna sig i höga 
priser, ett begränsat utbud av leverantörer, en på det hela taget låg kvalitet på tjänsterna 
och svårigheter med att byta leverantör. Därför framhåller parlamentet behovet av att 
bygga upp en mer användarvänlig marknad.

9. Europaparlamentet anser att den ofullständiga tillämpningen av lagstiftningen om den inre 
marknaden för energi alltjämt är det främsta hindret mot ett fullbordande av denna 
marknad.

10. Europaparlamentet betonar att modernisering av befintlig infrastruktur och uppbyggnad av 
ny, intelligent och flexibel infrastruktur för produktion, överföring, distribution och 
lagring är en nödvändighet för en väl integrerad och väl sammankopplad energimarknad 
där en prismässigt överkomlig försörjning är tryggad, där potentialen i fråga om 
kraftvärme och effektivitet samt i fråga om användning av förnybara och okonventionella 
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energikällor utnyttjas till fullo och där ingen medlemsstat längre är isolerad från de 
europeiska gas- och elnäten.

11. Europaparlamentet anser att infrastruktursatsningar måste uppmuntras genom stabila och 
innovationsvänliga regelverk, i full vetskap om att satsningarna inte kan lyckas om de inte 
är marknadsdrivna. Parlamentet inser emellertid att central infrastruktur i vissa fall kanske 
inte är kommersiellt gångbar och att den då behöver finansieras offentligt.

12. Europaparlamentet konstaterar att bristen på öppen och icke-diskriminerande tillgång till 
överföringsinfrastruktur alltjämt hindrar nya aktörer från att konkurrera med etablerade 
företag på marknaden på rättvisa villkor.

13. Europaparlamentet konstaterar att ett stabilt regelverk – för producenter, 
tillsynsmyndigheter, nätoperatörer, energileverantörer, efterfrågerelaterade 
tjänsteleverantörer och, framför allt, slutkonsumenter och prosumenter – är en 
nödvändighet för en välfungerande inre marknad och för möjligheterna att locka till sig 
långsiktiga investeringar i infrastrukturutveckling. Parlamentet understryker att utveckling 
av nätföreskrifter och nätbestämmelser bör leda till harmoniserade förfaranden och 
driftskompatibilitet.  

14. Europaparlamentet noterar med oro indikationerna på att det åter förekommer nationella 
försök att påverka energimarknaderna, särskilt försök att trygga elförsörjningen där 
medlemsstater tillämpar nationella kapacitetsersättningsmekanismer (CRM) utan att fullt 
ut undersöka potentialen i fråga om gränsöverskridande lösningar. På det viset ingriper de 
i och snedvrider marknadens utformning.

15. Europaparlamentet är på det klara med att EU som helhet – utan att tumma på vare sig 
medlemsstaternas rätt att välja sin egen energimix eller behovet av bättre EU-omfattande 
samordning – måste utnyttja den fulla potentialen hos alla energikällor som dess 
medlemsstater förfogar över.

16. Europaparlamentet anser att en öppen och transparent inre marknad, där alla EU- och 
tredjelandsföretag följer unionens regelverk på energiområdet, kan hjälpa till att stärka 
förhandlingspositionen för EU:s energileverantörer gentemot externa konkurrenter, något 
som är särskilt viktigt för potentialen i fråga om att ytterligare samordna externa 
energiinköp på EU-nivå. Parlamentet konstaterar att principen om ömsesidighet måste 
vara en ledstjärna i förbindelserna med EU:s energileverantörer. 

17. Europaparlamentet betonar att harmonisering av förnyelse- och effektivitetsrelaterade 
incitament och av energibikostnader i alla medlemsstater – eller åtminstone större 
kompatibilitet på detta område – är en nödvändighet för en välfungerande inre marknad 
för energi i både grossist- och detaljistledet och för att det ska kunna skapas gynnsamma 
villkor för den långsiktiga utvecklingen av en energisektor med låga utsläpp.

18. Europaparlamentet inser att det försuttits en del möjligheter att – med hjälp av 
gemensamma EU-forskningsprojekt understödda av ramprogram och initiativ som SET-
planen – utveckla ny teknik som möjliggör förbättringar i fråga om effektivitet, förnybara 
energikällor, säkra kärnkraftverk, utsläppssnål användning av fossila bränslen samt 
intelligenta nät, som alla är av avgörande betydelse för energimarknaden.
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Brådskande behov av åtgärder

Uppmaningar till nationella och europeiska myndigheter

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut införliva all relevant EU-
lagstiftning på energipolitikens område, i synnerhet det tredje energipaketet.

20. Europaparlamentet ber kommissionen att noga övervaka hur EU:s energilagstiftning 
tillämpas i praktiken, särskilt bestämmelserna om väsentliga konsumenträttigheter, 
bestämmelserna om systemoperatörer, nationella tillsynsmyndigheter och konkurrens 
samt bestämmelserna om minskad förekomst av ringflöden, en företeelse som utgör ett 
allvarligt problem för den inre energimarknaden eftersom den försvagar energisystemets 
säkerhet. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att använda de mest lämpade 
metoder den har till sitt förfogande för att beivra allt fortsatt åsidosättande av EU-
lagstiftningen.

21. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen och medlemsstaterna att samordna 
infrastrukturprojekt på ett bättre sätt och därigenom säkerställa fullständig EU-omfattande 
systemkonnektivitet och kostnadseffektivitet. Parlamentet uppmuntrar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa snabba förfaranden för utvärdering, 
urval och genomförande av projekt av gemensamt europeiskt intresse, särskilt avseende 
gränsöverskridande el- och gassammanlänkningar, flytande naturgas och 
lagringsinfrastruktur, som är av vital betydelse för en välintegrerad och välfungerande 
energimarknad.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från att reglera 
detaljhandelspriserna på energi på nationell nivå genom offentliga subventioner, eftersom 
sådana åtgärder allvarligt hotar framtida infrastruktursatsningar.

23. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslutsamhet att genomdriva 
antitrustreglerna och bestämmelserna om statligt stöd och på så vis säkerställa enhetliga 
spelregler med samma tillträdesvillkor för alla marknadsaktörer. 

24. Europaparlamentet stöder helhjärtat kommissionens ansträngningar att införa 
harmoniserade nätföreskrifter och nätbestämmelser i enlighet med planen och att slå vakt 
om ett stabilt regelverk för den inre marknaden för energi. 

25. Europaparlamentet stöder helhjärtat de regleringsåtgärder som EU:s myndigheter och 
nationella myndigheter vidtagit för att uppmuntra, förbättra och förenkla den 
gränsöverskridande energihandeln och överbrygga klyftan mellan energisystemen i olika 
medlemsstater.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka den nationella 
produktionskapacitetens tillräcklighet och flexibilitet på både kort och lång sikt och att 
rapportera om vilken inverkan de nationella åtgärderna i fråga om kapacitetsbedömning 
och utvecklingsplanering har på den inre marknaden för energi, med beaktande av de 
gränsöverskridande aspekterna av denna kompletterande marknadsutformningspolitik.
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27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter att ge 
incitament och stödja regionala initiativ och partnerskap, bland annat inrättandet av 
regionala energibörser, gashandelscentrum och marknadskopplingsmekanismer.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sina utrikespolitiska instrument 
för att marknadsföra den inre energimarknadens bestämmelser och standarder gentemot 
tredjeländer och i synnerhet inom ramen för EU:s grannskapspolitik. Parlamentet 
uppmanar med bestämdhet kommissionen att i bilaterala dialoger med berörda 
tredjeländer lösa frågan om klara regler för hantering av överbelastning i 
gränsöverskridande gasanslutningar. Kommissionen uppmanas även att i sina förbindelser 
med externa partner se till att EU-företag har möjlighet att konkurrera globalt på jämställd 
fot.

Hjälp till konsumenterna

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter att 
förbättra kvaliteten på och tillgången till konsumentinformation, förse konsumenterna 
med tydliga och transparenta faktureringsmetoder, utveckla verktyg för prisjämförelse så 
att konsumenterna kan göra så underbyggda val som möjligt samt inrätta lättanvända 
mekanismer avsedda för tvister med leverantörer. Parlamentet välkomnar kommissionens 
förslag om en plattform för information om konsumenträttigheter.

30. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att ta fram en 
övergripande strategi för att uppmuntra konsumenter och prosumenter att delta aktivt på 
energimarknaden, bland annat genom inkludering med hjälp av befintlig lagstiftning och 
tillämpning av relevanta bestämmelser i direktivet om energieffektivitet.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra mer samarbete mellan energi-
och IKT-sektorn och att se över befintliga finansieringsinstrument för energirelaterade 
innovationer för att gynna alla konsumenter och underlätta utbyggnaden av smarta nät på 
ett användarvänligt sätt.

32. Europaparlamentet uppmanar bestämt medlemsstaterna samt regionala och lokala 
myndigheter att främja IKT-lösningar i smarta nät och att sträva efter en 
”prosumentmarknad”, med beaktande av det tilltagande behovet av flexibilitet, 
energieffektivitet/energibesparingar samt deltagande från efterfrågesidan.

33. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens riktlinjer som ska hjälpa till att sätta 
ambitiösa politiska mål i fråga om sårbara konsumenter och kommer att bistå 
medlemsstaterna i arbetet med att bättre definiera denna konsumentgrupp. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att parallellt med detta se över befintliga mekanismer och 
instrument till skydd för sådana konsumenter och föreslå åtgärder för en mer 
sammanhängande och heltäckande strategi på EU-nivå. 

Bidrag till framtidens energi- och klimatutmaningar

34. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och de berörda parterna att 
omvandla de nödvändiga stödordningarna till transparenta, homogena och 
marknadsdrivna mekanismer för att skapa en gemensam marknad för efterfrågade 
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stödområden – såsom energieffektivitet, prosumenter, kraftvärme, förnybara energikällor 
och extratjänster – på ett sätt som säkerställer deras kompatibilitet. 

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingående undersöka följderna av att 
integrera utsläppssnåla energikällor, särskilt förnybara sådana, i energinäten med avseende 
på finansiellt stöd, systemomfattande tekniska krav och marknadsutformning. Parlamentet 
understryker att bristande samsyn på sådana källor hittills har hindrat dem från att 
integreras i de europeiska energisystemen.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmärksamma 
behovet av att vidareutveckla kraftvärme som det effektivaste sättet att producera elenergi 
och värme och att basera detta alternativ på en bred användning av fjärrvärme liksom även 
av fjärrkyla.

37. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att även stödja 
forskning om, och utveckling av, innovativ energiteknik som faller utanför Horisont 2020 
och EIT-projekten, eftersom detta är den enda vägen framåt om vi vill minska utsläppen, 
förbättra energitryggheten och förstärka EU-industrins konkurrensställning på den globala 
marknaden. 

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


