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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 31. januar 2023 

Det går langsomt med at skabe et indre marked for elektricitet, siger 
EU-revisorerne 

- Arbejdet med at integrere alle de nationale elmarkeder begyndte i 1996 
- Komplekse EU-regler og svagheder i forvaltningen har forsinket opnåelsen af fuld integration  
- De økonomiske fordele ved større priskonvergens er endnu ikke udnyttet 

Trods store ambitioner og en række tiltag har EU kun gjort langsomme fremskridt i retning af sit mål om at 
forbinde elmarkederne, så borgere og virksomheder kan sikres adgang til billig strøm, siger Den Europæiske 
Revisionsret i en ny beretning. Forsinkelser med hensyn til at sammenkoble de nationale elmarkeder har 
hobet sig op på grund af svagheder i EU-forvaltningen og det komplekse system af reguleringsværktøjer, der 
skulle muliggøre grænseoverskridende handel, og det har hæmmet gennemførelsen af markedsregler. 
Markedsovervågningen fra Europa-Kommissionen og ACER, EU's energiagentur, har heller ikke haft den 
ønskede effekt. De overvågningstiltag, der skulle begrænse misbrug og manipulation, har ikke været 
omfattende nok, og derfor er størstedelen af risikoen på EU's elmarked blevet sendt videre til de endelige 
forbrugere.  

EU's komplekse projekt vedrørende fuld integration af de nationale elmarkeder begyndte i 1996. Målet var at 
sikre forbrugerne de lavest mulige elpriser og gøre EU's energiforsyning mere sikker. Projektet skulle være 
afsluttet i 2014, men i dag, næsten ti år senere, er markedet i praksis stadig underlagt 27 nationale 
reguleringsrammer. Som den aktuelle energikrise har vist, varierer engrospriserne betydeligt på tværs af 
medlemsstaterne, og i stedet for at være udsat for konkurrence er detailpriserne fortsat stærkt påvirket af 
nationale skatter og netafgifter. 

"EU's ambitioner var prisværdige og nødvendige, men elmarkederne i Europa kan integreres langt mere," siger 
Mihails Kozlovs, det medlem af Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. "Den energi- og 
leveomkostningskrise, som EU-borgerne oplever lige nu, gør det endnu mere presserende, at EU færdiggør det 
indre marked for elektricitet." 

Trods en række betydelige resultater blev der i perioden 2015-2021 kun gjort langsomme fremskridt med 
hensyn til at sammenkoble alle de nationale elmarkeder, og fremskridtene var uensartede i de forskellige EU-
regioner og markedssegmenter. Ingen af EU's retningslinjer blev fuldt gennemført af medlemsstaterne, selv om 
de var bindende, og den grænseoverskridende transmissionskapacitet blev ikke øget væsentligt. Ifølge 
revisorerne skyldtes forsinkelserne, at Kommissionen valgte at gennemføre netretningslinjerne ved hjælp af 
aftaler om vilkår, betingelser og metoder og dermed overdrog godkendelsesansvaret til de nationale 
regulerende myndigheder og ACER. Dette overkomplicerede og forsinkede harmoniseringen af reglerne for 
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grænseoverskridende handel. Revisorerne understreger, at Kommissionen i sine konsekvensanalyser ikke i 
tilstrækkelig grad undersøgte, hvilken effekt dens afgørelser om markedets udformning og 
forvaltningsstrukturen ville få. Overvågningen af, om medlemsstaternes håndhævelse af reglerne var ensartet, 
blev i vid udstrækning overdraget til ACER. Revisorerne konstaterede dog, at ACER's overvågning og 
rapportering var utilstrækkelig, hvilket navnlig skyldtes for få data, beskedne ressourcer og dårlig koordinering 
med Kommissionen. 

Markedsovervågningen med henblik på afsløring og forebyggelse af markedsmisbrug og -manipulation var 
heller ikke fuldstændig. Revisorerne konkluderer, at ACER's dataindsamling ikke var omfattende nok, og at 
vurderingen af de data, der blev indsamlet, dækkede for få typer af misbrug. ACER afsatte desuden ikke 
ressourcer nok til dataanalyse og var ikke i stand til at støtte undersøgelser af det stigende antal sager om 
formodet grænseoverskridende markedsmisbrug. Revisorerne advarer om, at elproducenter, leverandører og 
mæglere alle kan udnytte smuthuller, og - endnu værre - at medlemsstaterne kan konkurrere om at skabe det 
mest lempelige miljø med hensyn til sanktioner og håndhævelse. Samtidig har ACER ikke beføjelser til at sikre, 
at medlemsstaterne håndhæver reglerne på en ensartet måde. 

Baggrundsoplysninger  

EU og medlemsstaterne har fælles ansvar for EU's energipolitik. Grænseoverskridende elhandel skal give 
virksomheder og borgere i hele EU adgang til den billigste tilgængelige strøm. Revisorerne vurderede, i hvilket 
omfang Kommissionens reguleringstilgang og ACER's markedstilsyn havde bidraget til at opfylde EU's mål om et 
velfungerende indre marked for elektricitet. De så på perioden fra 2015 til udgangen af 2021 og fokuserede 
navnlig på engrosmarkederne for elektricitet.  

Revisionsrettens særberetning 03/2023 "Integration af det indre marked for elektricitet - Opfyldelsen af det 
ambitiøse mål hæmmes af en kompleks retlig struktur, forsinkelser, forvaltningssvagheder og en ufuldstændig 
markedsovervågning" kan fås på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. 

Pressekontakt 

Revisionsrettens pressekontor: press@eca.europa.eu  
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - M: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
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