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”Lapptäcket” av energimarknader i EU måste fungera 
tillsammans, säger EU:s revisorer 
EU har fortfarande mycket svårt att få det nuvarande lapptäcket av lokala, regionala och 
nationella energimarknader att fungera tillsammans i utvecklingen av den inre marknaden för 
energi, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Energiinfrastrukturen i Europa är i 
allmänhet ännu inte utformad för helt integrerade marknader och ger därför inte någon verklig 
försörjningstrygghet i dag, säger EU:s revisorer. Det finansiella stödet från EU:s budget inom 
området för energiinfrastruktur har endast gett ett begränsat bidrag till den inre marknaden 
för energi och försörjningstryggheten. 

Den inre marknaden för energi ska tillåta ett fritt flöde av och gränslös handel med gas och el 
inom hela EU. I EU-budgeten anslogs 3,7 miljarder euro till finansiering av energiinfrastruktur 
mellan 2007 och 2013, och ytterligare ungefär 7,4 miljarder euro planeras för perioden 2014–
2020. 

Men revisorerna påpekar att EU:s mål att fullborda den inre marknaden för energi senast 2014 
inte uppnåddes. Det är fortfarande lång väg kvar innan tredje energipaketet är helt och hållet 
genomfört. Energiinfrastrukturen i Europa är inte utformad för helt integrerade marknader och 
ger därför inte någon verklig försörjningstrygghet, säger revisorerna, som granskade fallstudier i 
sex medlemsstater – Bulgarien, Estland, Litauen, Polen, Spanien och Sverige. De fann stora 
skillnader i hur medlemsstaterna organiserar sina energimarknader, vilket kan hindra 
utvecklingen av hela EU-marknaden och drog slutsatsen att det finansiella stödet från EU:s 
budget endast har gett ett begränsat bidrag. 

”En trygg energiförsörjning är av avgörande betydelse för Europa i en osäker värld”, sade 
Phil Wynn Owen, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”För att uppnå 
försörjningstrygghet måste vi fullborda den inre marknaden för energi och dela på den energi 
som vi redan har." 

Ett gränslöst energiflöde kräver mer samarbete mellan grannländer, står det i rapporten. 
Europeiska kommissionen bör därför identifiera gränsöverskridande energiinfrastruktur som inte 
används aktivt och arbeta med medlemsstaterna för att få bort hindren så att den kan användas 
för den inre marknaden. Kommissionen bör också försöka hitta nya sätt att göra energin i en 

http://www.eca.europa.eu/�


SV 

 
 
 

 

2 

medlemsstat tillgänglig för kunder i en annan medlemsstat, till exempel genom att ansvariga för 
regional infrastruktur utses. 

Eftersom bestämmelserna för den inre marknaden för energi inte är helt och hållet genomförda 
rekommenderar revisorerna kommissionen att inleda eventuella nödvändiga 
överträdelseförfaranden mot medlemsstater före utgången av 2016. 

Slutligen har inte den nuvarande finansieringen av energiinfrastruktur den inre marknaden för 
energi som primärt mål. Kommissionen bör lägga fram lagstiftningsförslag som innebär att beslut 
om att välja ut energiinfrastrukturprojekt för finansiering fattas under förutsättning att 
energimarknaderna i medlemsstaterna fungerar ändamålsenligt och avbrottsfritt. 

 

Meddelande till redaktörerna 
 
Särskild rapport nr 12/2015 Förbättra försörjningstryggheten genom att utveckla den inre marknaden för energi: 
mer behöver göras finns för närvarande tillgänglig på engelska, franska och spanska (och inom kort på övriga språk). 

I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra effektivitets- och regelefterlevnadsrevisioner av särskilda 
budgetområden eller förvaltningsteman. Vi väljer ut och utformar granskningsuppgifterna så att de ska få största 
möjliga effekt och bedömer riskerna när det gäller resultat eller regelefterlevnad, storleken på de aktuella 
inkomsterna eller utgifterna, framtida utveckling och politiskt intresse och allmänintresse. 


