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1. Utan en välfungerande marknad för el och gas kommer det att bli allt svårare för EU att 
garantera en trygg försörjning och en hållbar och koldioxidsnål energimarknad samt att 
säkra unionens globala konkurrenskraft.

2. Innan vi försöker hitta en lämplig modell för marknaden måste vi fråga oss varför denna 
förändring behövs. Svaret är att förändringen är nödvändig för att ge konsumenterna en 
rättvis behandling, skapa lika villkor för alla aktörer på marknaden (både producenter 
och konsumenter) och skapa bättre villkor för investeringar som säkrar en trygg 
energiförsörjning och bättre nättillträde för förnybara energikällor. Vi måste också 
minska de stora energibolagens dominans för att förbättra små och medelstora företags 
nättillträde. För detta krävs åtgärder på två områden: dels bättre reglering och 
förvaltning av el- och gasmarknaderna med avseende på nätmonopol och 
marknadsstruktur, dels en strikt tillämpning av konkurrenslagstiftningen för att minska 
marknadskoncentrationen.

I – Konsumentskydd och samhällseffekter

3. Energipriserna lär stiga oavsett vilken modell man väljer. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter, kravet på 20 procent förnybara energislag och det sinande utbudet av olja 
med priser på omkring 100 dollar per fat kommer troligen att leda till prisökningar.

4. Även om energifattigdom och skyddet av utsatta kunder är ett område som 
medlemsstaterna själva ansvarar för, finns en tydlig koppling till EU-politiken. EU 
måste tydligt definiera begreppet energifattigdom och kräva att medlemsstaterna 
översänder sina planer för energifattigdom till kommissionen för uppföljning. De 
verktyg som används för att skydda utsatta kunder måste dock vara förenliga med och 
bidra till förutsättningarna för öppna och konkurrensutsatta marknader. Vi måste se till 
så att kunder som inte kan betala – i synnerhet pensionärer – inte stängs av, och att inte 
avgiftsstrukturen innebär att fattiga kunder diskrimineras. Bästa sättet att motverka 
bränslebrist är att verka för energieffektivitet och åtgärder för energibesparing, och vi 
bör undersöka möjligheterna att stärka kopplingen mellan detta direktiv och kraven på 
energieffektivitet. 

5. Det behövs större öppenhet på området för konsumenträttigheter. Bilagan till detta 
direktiv måste genomföras, följas upp och övervakas av nationella tillsynsmyndigheter 
under överinsyn av det nya tillsynsorganet på gemenskapsnivå. En av elbolagens 
viktigaste skyldigheter bör vara att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. Tydliga 
påföljder, till exempel indragning av tillstånd eller liknande på nationell nivå, bör 
tillämpas vid bristande genomförande. Den föreslagna europeiska 
energikonsumentstadgan bör genomföras genom el- och gasdirektiven och därigenom 
ges juridisk tyngd. Ett lagstadgat konsumentorgan på energiområdet bör inrättas i varje 
medlemsstat.
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II – Vilken energimodell?

6. Fullständig åtskillnad av ägandet är den enda modell som kan skapa trygghet för 
konkurrenter som vill etablera sig på marknaden och förhindra intressekonflikter.

7. Det finns alltid en risk för orättvis diskriminering om ett företag bedriver både 
konkurrensutsatt och monopolskyddad verksamhet. Åtskillnaden av ägandet måste dock 
gå hand i hand med ökad insyn, samordning mellan nätoperatörer, harmonisering av 
marknadsbestämmelserna och tillnärmning mellan de nationella regelverken, även på 
konkurrensområdet. 

8. Kommissionens förslag innebär inte att statligt ägda överföringsnät måste 
tvångsprivatiseras efter ägandeåtskillnaden.

9. Modellen med en oberoende systemansvarig, där ett företag kan äga men inte driva ett 
elnät, skulle leda till byråkrati och dyr tillsyn och är därför inget fungerande alternativ 
till fullständig åtskillnad av ägandet.

a) Investeringar

10. Erfarenheten i medlemsstaterna visar att fullständig åtskillnad av ägandet leder till 
ökade investeringar och effektivare nät.

11. De tioåriga investeringsplaner som krävs enligt bestämmelserna bör garantera att 
långsiktiga strategier utarbetas, där hänsyn i första hand tas till konsumenternas behov 
och inte till aktieägarnas. Denna investeringsstrategi bör garantera att personalens 
kompetens och antal räcker till för att uppfylla kraven på tjänsterna. Strategin bör 
godkännas och övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna under överinseende av 
det nya europeiska tillsynsorganet. Investeringsplanerna bör ta hänsyn till behovet av att 
verka för ett europeiskt nät som slutmål.

b) Förnybara energikällor och decentraliserad produktion

12. Modellen med fullständig åtskillnad av ägandet kommer att leda till bättre nättillträde 
för förnybara energikällor. Vi bör dock gå ett steg längre och se till så att förnybar 
energi och mikrokraftverk får prioriterat nättillträde, utom när tekniska avvägningar gör 
detta omöjligt.

13. Vi måste öka befolkningens kontroll över energin genom stöd till lokalkraftverk, 
mikrokraftverk och lokala kraftvärmeverk. Detta förutsätter enorma investeringar i 
intelligenta nät. I dag har vertikalt integrerade elbolag inga incitament för att göra dessa 
investeringar, eftersom de inte kommer att bygga eller kontrollera någon större del av 
dessa lokala kraftverk.

14. Distributionsnäten måste moderniseras om en decentraliserad kraftproduktion och ökad 
energieffektivitet ska kunna komma till stånd. Direktivet bör garantera att 
fjärrvärmesystem kan uppmuntras.
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III – Genomförande och tillsynsmyndigheter

15. Kommissionen bör konsekvent vidta åtgärder mot medlemsstater som inte har 
genomfört befintliga direktiv. Kontroll och tydliga påföljder krävs för att den nya 
modellen ska fungera. Det gäller i synnerhet för energinäten, som är naturliga monopol.

16. De nationella tillsynsmyndigheterna måste vara fullständigt oberoende i förhållande till 
både stat och näringsliv, och miniminivåer för harmoniseringen av deras befogenheter 
bör uppnås genom gemensamma regler för insyn och ansvar. Tillsynsmyndigheterna bör 
också ansvara för att de beslut som fattas tar hänsyn till de europeiska konsumenterna, 
särskilt beslut som gäller gränsöverskridande investeringar.

17. De nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna ålägga medlemsstaterna att vidta 
åtgärder för att stimulera konkurrensen. De bör också ha ansvaret för att undersöka vilka
företag som har en starkt dominerande ställning på marknaden. Vidare bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna förses med verktyg för att åstadkomma bättre konkurrens i nära 
samarbete med kartellmyndigheter på gemenskapsnivå och nationell nivå. De bör också
ha laglig rätt att ingå avtal med andra tillsynsmyndigheter på gemenskapsnivå och 
nationell nivå (t.ex. avtal om att utbyta uppgifter).

18. Gemenskapslagstiftningen bör tydligt ange de politiska målen och den exakta 
omfattningen för de nationella myndigheternas uppgifter och befogenheter, däribland 
befogenheten att fastställa eller godkänna tariffer för nättillträde och den metod som 
används för att ta fram tarifferna. Alla nationella tillsynsmyndigheter måste ha rätt att 
begära in relevant information från gas- och elbolag och tillämpa kännbara påföljder 
samt ha rätt att göra erforderliga undersökningar och ha tillräckliga befogenheter för 
tvistlösning.

19. De nationella tillsynsmyndigheterna bör uppmuntras att utnyttja sin rätt att för en 
angiven och begränsad tidsperiod införa pristak på marknader utan konkurrens om en 
medlemsstat dröjer med att genomföra EU-lagstiftningen. På så sätt kan kunderna 
skyddas från marknadsmissbruk. Kommissionen bör inleda rättsliga förfaranden när 
reglerade tariffer som ligger under marknadspriset tillämpas eftersom detta hindrar och 
snedvrider konkurrensen, särskilt bland stora energikonsumenter i EU.

20. Kommissionen föreslår en rad bestämmelser som skulle ge den befogenhet att anta 
bindande riktlinjer genom kommittéförfaranden. Lagstiftande befogenheter bör dock 
hanteras genom medbeslutandeförfarandet där så är lämpligt, inte genom 
kommittéförfaranden som undergräver parlamentets ställning.

IV – Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån)

21. En tydlig beskrivning bör göras av tillsynsorganens uppgifter för att undvika att de 
nationella organens uppgifter överlappar med det europeiskas. Tillsynsmyndigheten bör 
kontrollera alla villkor som anges i direktivet för nationella tillsynsmyndigheter. Om 
reglerna i direktivet inte följs bör tydliga påföljder vidtas. Den föreslagna europeiska 
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byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter bör göras ansvarig inför 
Europaparlamentet för att trygga byråns befogenheter och oberoende.

22. När det gäller gränsöverskridande frågor bör man notera lagstiftningsluckan på området 
och behovet av bättre sammanlänkning på delar av den europeiska marknaden. 
Förslaget att byrån ska ges befogenhet att fatta beslut om undantag för 
sammanlänkningar och undantag när infrastrukturen sträcker sig över mer än en 
medlemsstats territorium är därför välkommet. Om inte de behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna kan nå en överenskommelse om det lämpliga regelverket kan den 
europeiska byrån lägga ut viktiga sammanlänkningar på anbud i samråd med lämpliga 
myndigheter. Kostnaderna bör överföras på konsumenterna på ett reglerat och 
överskådligt sätt. Byrån bör ges en mer aktiv roll i regleringen av gränsöverskridande 
frågor.

V – Regionala elmarknader

23. Vårt slutliga mål bör vara att åstadkomma ett gemensamt europeiskt elnät. Utvecklingen 
bör ske successivt i form av lämpliga och tydliga steg. Påpekas bör också att denna 
utveckling ska gå hand i hand med fullständig åtskillnad beträffande ägandet och inte är 
någon alternativ modell.

24. TSO:erna bör få en tydlig färdplan och tidtabell för att kunna se till att arbetet går i den 
riktningen. Det gäller att hitta en balans mellan TSO:ernas befogenheter och 
tillsynsmyndigheternas. Normalt har tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar att 
ange regler för kommersiell verksamhet (t.ex. balanseringsregler och 
överbelastningsregler) medan TSO:erna bör ansvara för tekniska regler. En nätkodex för 
gemenskapen skulle kunna hindra de regionala marknaderna från att glida isär.

25. En välintegrerad marknad på europeisk nivå förutsätter att regioner avgränsas och 
regionalt samarbete uppmuntras. ”Energiöar” såsom de baltiska länderna som inte 
anslutits till UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) måste 
kopplas till nätet. Incitament måste skapas för att undanröja hinder som försenar ny 
infrastruktur för import och export av energi. Byråns verksamhet bör därför omfatta 
även den regionala dimensionen.

VI – Ägare från tredjeländer

26. Energiområdet är helt klart ett område där nationella och europeiska intressen bör anses 
vara av största vikt, i synnerhet intresset av en trygg försörjning. Vi måste få en 
tydligare bild av hur denna bestämmelse skulle påverka tredjeländers investeringar i 
EU:s överföringssystem och i synnerhet en eventuell begränsning av antalet tänkbara 
investerare som kan köpa upp infrastruktur som säljs till följd av kraven på åtskilt 
ägande. Föredraganden skulle föredra att majoriteten av infrastrukturen ägs av den 
offentliga sektorn.
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