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EU's "kludetæppe" af energimarkeder er nødt til at 
arbejde sammen, siger EU-revisorerne 
Det fremgår af en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret, at EU stadig har en stor 
opgave i at få det nuværende kludetæppe af lokale, regionale og nationale energimarkeder til 
at samarbejde og udvikle det indre energimarked. Generelt er energiinfrastrukturen i Europa 
endnu ikke velegnet til fuldt integrerede markeder, siger revisorerne, og derfor giver den ikke 
på nuværende tidspunkt en effektiv forsyningssikkerhed. EU-budgettets finansielle støtte til 
energiinfrastruktur har kun i begrænset omfang bidraget til udviklingen af det indre 
energimarked og til energiforsyningssikkerheden. 

Det indre energimarked skal sikre, at gas og elektricitet kan strømme frit og handles i hele EU. 
Mellem 2007 og 2013 blev der tildelt 3,7 milliarder euro fra EU-budgettet til energiinfrastruktur, 
og yderligere 7,4 milliarder euro forventes tildelt i perioden 2014-2020. 

Det påpeges imidlertid i beretningen, at målet om at gennemføre det indre energimarked i 2014 
ikke er blevet opfyldt. Der mangler stadig meget, før den tredje energipakke er fuldt gennemført. 
Fordi energiinfrastrukturen i Europa ikke er velegnet til integrerede energimarkeder, giver den 
ikke en effektiv forsyningssikkerhed, siger revisorerne, som gennemførte casestudier i seks 
medlemsstater - Bulgarien, Estland, Litauen, Polen, Spanien og Sverige. De konstaterede, at der 
er væsentlige forskelle på, hvordan medlemsstaterne organiserer deres energimarkeder, hvilket 
kan bremse udviklingen af EU-markedet som helhed, og de konkluderede, at EU-budgettets 
finansielle støtte kun har leveret et begrænset bidrag.  

"Energiforsyningssikkerheden er livsvigtig for Europa i denne usikre verden," siger 
Phil Wynn Owen, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Derfor må 
vi gennemføre det indre energimarked og dele den energi, vi allerede har." 

Det anføres i beretningen, at håndteringen af energistrømme på tværs af grænserne vil kræve 
mere samarbejde mellem nabolande. Europa-Kommissionen bør derfor identificere ledig 
energiinfrastruktur i EU og samarbejde med medlemsstaterne om at fjerne barrierer, så den kan 
bruges på det indre energimarked. Endvidere bør Kommissionen overveje, om man på nye måder 
kan stille energi i én medlemsstat til rådighed for kunder i en anden, f.eks. ved hjælp af regionale 
infrastrukturoperatører. 
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Eftersom forordningerne om det indre energimarked endnu ikke er fuldt gennemført, anbefaler 
revisorerne, at Kommissionen indleder de nødvendige traktatbrudsprocedurer mod 
medlemsstaterne inden udgangen af 2016. 

Den nuværende finansiering til energiinfrastruktur har ikke udviklingen af det indre energimarked 
som primært mål. Kommissionen bør derfor fremsætte forslag til lovgivning om, hvordan det i 
afgørelserne om udvælgelse af energiinfrastrukturprojekter til finansiering kan gøres til en 
betingelse, at det indre energimarked fungerer hensigtsmæssigt og uafbrudt i medlemsstaterne. 

 

Bemærkninger til redaktører 
 
Særberetning nr. 16/2015 "Bedre energiforsyningssikkerhed gennem udvikling af det indre energimarked: Der er 
behov for en yderligere indsats" foreligger på engelsk, fransk og tysk (de øvrige sprogudgaver vil snart foreligge).  

Vores særberetninger præsenterer resultaterne af forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske revisioner vedrørende 
specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og 
udformer vi disse revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse 
eller regeloverholdelsen, de pågældende indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den 
politiske og offentlige interesse. 

 


