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Bakgrund

Vid Europeiska mötet i Stockholm efterfrågades en ingående utvärdering av hur långt
öppnandet av el- och gasmarknaderna har kommit. En sådan utvärdering har genomförts i
form av en rapport där de system för el och gas som tillämpas i de olika medlemsstaterna
jämförs i detalj. Rapporten har sammanställts med hjälp av uppgifter som marknadsoperatörer
och regeringsorgan har lämnat i en detaljerad undersökning. Generaldirektoratet för transport
har dessutom genomfört ett antal fristående undersökningar både med hjälp av direktoratets
egna resurser och externa konsulter.

Genomförande av eldirektivet

Nästan alla medlemsstater har antagit lagstiftning som omfäröovar direktivet med nationell
lagstiftning. När det gäller öppnandet av marknaden har flera medlemsstater redan öppnat,
eller planerar att öppna, sina marknader snabbare än vad som krävs i direktivet. Samtliga
medlemsstater med undantag för Frankrike, Portugal och Grekland räknar med att öppnandet
av deras marknader rättsligt sett skall vara helt genomförd före 2008. I rapporten fastställs
emellertid följande grundläggande hinder för konkurrensen:

• Överdrivet höga nätavgifter. Detta hindrar konkurrensen, eftersom tredje part avskräcks
från att ansluta sig, men kan också ge intäkter för att korssubventionera anknutna företag
på den konkurrensutsatta marknaden.

• Befintliga företag har betydande inflytande på marknaden. Detta, kombinerat med
bristande likviditet i grossistledet och på balansmarknaderna kommer, troligen att innebära
att nya operatörer riskerar att råka ut för alltför höga utjämningspriser.

• Avgiftsstrukturer för nätet som inte offentliggörs i förväg eller som inte kräver
förhandsgodkännande. Detta kan leda till osäkerhet och till kostbara och långdragna tvister
om inte ägandet är fullständigt åtskilt från övrig verksamhet.

• Otillräcklig åtskillnad. Detta kan leda till oklara diskriminerande avgiftssystem och
korssubventioner.

Tabell 1 nedan är en översikt över läget i medlemsstaterna när det gäller de konkurrenshinder
som anges ovan, och som har förts in i kolumnerna 1–7. Rödfärgade fält betyder att det
förekommer strukturer som troligen kommer att påverka utvecklingen i negativ riktning.
Grönfärgade fält betyder mer positiva marknadsvillkor. De ofärgade fälten betyder att det inte
har varit möjligt att göra någon bedömning. Ju fler rödfärgade fält desto mindre troligt att
konkurrensen kommer att utvecklas fullt ut. I kolumn 8 anges strukturer som hindrar
konkurrensen, enligt dem som svarat på den enkät som kommissionen skickat ut till
operatörer och regleringsmyndigheter.



Tabell 1 Genomförande av eldirektivet
Andel av
marknaden
som
öppnats

År då
marknaden
skall ha
öppnats
fullt ut

Åtskillnad
mellan
överförings
nät och
övrig
verksamhet1

Reglering Nätavgifter Balansmarknad De tre största
producenterna
Marknads-
andel (%)

Hinder för konkurrensen2

Österrike 100 % 2001 L Förhand Höga Ja 68 X
Belgien 35 % 2007 L Förhand Medelhöga Nej 97 (2) D, B, R, X
Danmark 90 % 2003 L Efterhand Låga Ja 75 (2) D, X
Finland 100 % 1997 O Efterhand Låga Ja 54 U (för systemansvar för

distributionssystemet)Frankrike 30 % Ej angivet M3 Förhand Medelhöga Planerad 98 (1) D, B, U, X, R
Tyskland 100 % 1999 M nTPA Höga Endast 2/6 TSO 63 U, R, X, T
Grekland 30 % Ej angivet M Förhand i.n.. Nej 100 (1) Inget svar
Irland 30 % 2005 L Förhand Medelhöga Nej 97 (1) D, B, U, X
Italien 45 % Ej angivet L Förhand Medelhöga Planerad 79 (2) D, B, X
Nederländerna 33 % 2003 L Förhand Medelhöga Ja 64 X, D
Portugal 30 % Ej angivet L Förhand Höga Nej 85 D, X
Spanien 45 % 2003 L Förhand Höga Ja 79 D, X, R
Sverige 100 % 1998 O Efterhand Låga Ja 77 D, B
För. Kungariket 100 % 1998 O Förhand Låga Ja 44 D,U (Skottl.), X (NI)

Indikatorer på konkurrenssituationen

Brister i de nuvarande systemen tycks påverka konkurrensnivån och i förlängningen även
prisnivåerna, vilket framgår i tabell 2.

Tabell 2 Konkurrenssituation och priser

Andel kunder som har bytt
leverantör (%)

Genomsnittligt pris till slutkunden
(euro/MWh) juli 2001

Storförbrukare Övriga Storförbrukare4 Hushåll/
småföretagare

Österrike 5-10 % Ej tillämpligt 98
Belgien 5-10 % 68 120
Danmark Ej

tillämpligt.
56 68

Finland 30 % 10-20 % 36 55
Frankrike 5-10 %5 51 87
Tyskland 10-20 % <5 % 61 122
Grekland Noll 54 76
Irland 30 % 60 101
Italien 10-20 % 77 110
Nederländerna 10-20 % 62 94
Portugal < 5 % 59 106
Spanien < 5 % 52 88
Sverige 100 % 10-20 % 34 52
För. kungariket 80 % > 30 % 58 91

                                               
1 O – ägande (ownership), L – juridisk (legal), M – ledning (management).
2 R – otillräckliga regleringsbefogenheter/förseningar, U – otillräcklig åtskillnad, T – höga nätavgifter, B –

balanssystem, D – dominerande, redan etablerade företag, X – gränsöverskridande frågor (i rangordning).
3 Trots att den systemansvarige för överföringssystemet lämnar sin årliga rapport till regleringsmyndigheten

och inte till EDF:s styrelse.
4 "Storförbrukare": Eurostats kategorier Ig och Ie. "Hushåll/småföretag" Eurostats kategorier Ib och Dd.
5 Inbegriper ej balansenergi.



Enligt analysen ovan skulle de medlemsstater som har antagit strategier liknande dem i
kommissionens förslag uppnått bättre resultat på elmarknaden; i dessa länder är andelen
kunder som byter leverantörer större. I de nordiska länderna har priserna dessutom sjunkit
snabbast och är därför generellt sett lägre än genomsnittet.

Genomförandet av gasdirektivet

Nästan alla medlemsstater har införlivat gasdirektivet. I Frankrike har processen emellertid
försenats, och Tyskland har inte införlivat direktivet fullständigt. Överträdelseförfaranden har
därför inletts. Samtliga medlemsstater med undantag för Frankrike och Danmark räknar med
att öppnandet av deras marknader skall vara helt genomförd före 2008. Finland, Portugal och
Grekland är i färd med att öppna sina marknader men vissa undantag gäller fortfarande. På
samma sätt som när det gäller elmarknaden fastställs i rapporten följande hinder för en
fullständig konkurrens:

• Avgifter som baseras på avstånd och reservation av kapacitet mellan punkter, vilket
innebär att nya operatörer inte får tillräckligt handlingsutrymme för att kunna byta gaskälla
eller kundunderlag utan att det innebär högre kostnader.

• Höga nätavgifter. Detta hindrar konkurrensen, eftersom tredje part avskräcks från att
ansluta sig, men kan också ge intäkter för att korssubventionera anknutna företag på den
konkurrensutsatta marknaden.

• Gasproduktionen och -importen koncentreras till en eller två företag. Detta innebär ofta att
det är mycket svårt för nya operatörer att köpa gas i stor skala till rimliga villkor.

• Balanssystem som inte är marknadsbaserade, är onödigt långtgående och inte avspeglar de
faktiska kostnaderna.

• Otillräcklig uppdelning av olika typer av verksamheter som döljer diskriminerande
avgiftssystem och som kan leda till korssubventioner.

• Avgifter och villkor för anslutning till nätet som inte måste godkännas på förhand. Detta
kan leda till osäkerhet och till kostbara och långdragna tvister om inte ägandet är
fullständigt åtskilt från övrig verksamhet.

I tabellen nedan sammanfattas läget i medlemsstaterna. Det som är utmärkande för varje
medlemsstat markeras på samma sätt som i avsnittet om el. Strukturer som förmodligen
innebär ett hinder för konkurrensen markeras även här med röda fält, och en positivare
utveckling med gröna.



Tabell 3 Genomförande av gasdirektivet
Andel av
marknaden
som
öppnats
2000

År då
marknaden
skall ha
öppnats fullt
ut

Åtskillnad
mellan
överförings
nät och
övrig
verksamhet6

Reglering Nätavgifter:
överföring

Balanssystem
-straffavgifter /
timbalansering7

Hinder för
konkurrensen8

Österrike 49 % 2001 A
Förhandlat
tredjeparts-
tillträde

Medelhöga Ja Nej T, X

Belgien 59 % 2005 L Förhand Medelhöga Ja Ja B, X, T
Danmark 30 % Ej angivet L Efterhand Medelhöga Nej Ja T, B
Frankrike 20 % Ej angivet A Förhand Medelhöga Ja Nej T, R, B, D, X

Tyskland 100 % 2000 A
Förhandlat
tredjeparts-
tillträde

Medelhöga Ja Ja R, T, B

Irland 75 % 2005 M Förhand Medelhöga Nej Nej R, T, B
Italien 65 % 2003 L Förhand Medelhöga Nej Nej X
Luxemburg 51 % 2007 A Förhand Medelhöga Nej Nej
Nederländerna 45 % 2004 A Hybrid Låga Ja Ja R
Spanien 72 % 2003 L Förhand Höga Nej i.u. X, R
Sverige 47 % 2006 A Efterhand Höga Nej i.u. R, U, D

För. kungariket 100 % 1998 O Förhand Låga Nej Nej Möjligheter till
tillgång

Indikatorer på konkurrenssituationen

Brister i de nuvarande systemen tycks, liksom när det gäller el, påverka konkurrensnivån och i
förlängningen även prisnivåerna, vilket framgår i tabell 4.

Tabell 4 Konkurrenssituation och priser
Kunder som
har bytt
leverantör
(%)

Genomsnittligt pris
till slutkunden
(euro/MWh) juli 2001

Storför-
brukare

Storför-
brukare9 Hushåll

Österrike < 5 % 22 i.u.
Belgien < 5 % 21 39
Danmark Noll 19 40
Frankrike 10-20 % 19 41
Tyskland < 5 % 27 43
Irland 20-30 % 21 32
Italien 10-20 % 25 46
Luxemburg Noll 30 34
Nederländerna > 30 % 24 29
Spanien 5-10 % 20 48
Sverige < 5 % 24 43
För. kungariket 90 % 20 30

                                               
6 O – ägande (ownership), L – juridisk (legal), M – ledning (management), A – redovisning (accounts).
7 Förhållande mellan försäljnings- och inköpspris är större än 2.
8 R – otillräckliga regleringsbefogenheter/förseningar, U – otillräcklig åtskillnad, T – avgiftsnivå/struktur,

B –balanssystem/lagringssystem, D – dominerande, redan etablerade företag, X – gränsöverskridande
frågor (i rangordning).

9 Eurostats kategorier I4-1 eller I3-1.



Andelen konsumenter som byter leverantör är utan tvivel mycket högre i Förenade kungariket
än i andra länder och priserna är ofta lägre. Även Nederländerna och Irland börjar få ett allt
större utbud av leverantörer. Priserna för storförbrukare börjar ligga på ungefär samma nivå,
även om Tyskland och Luxemburg fortfarande ligger högre än genomsnittet. I Förenade
kungariket tycks ett fullständigt öppnande av marknaden sänkt priserna för hushållen.

Gränsöverskridande handel

Förutom de faktorer som hindrar konkurrensen inom medlemsstaterna finns det även
åtskilliga hinder för den gränsöverskridande handeln. Det främsta hindret är att kapaciteten på
många punkter i det europeiska nätet inte räcker till för att hantera alla potentiella
överföringar. De metoder som används för att ta ut avgifter för gränsöverskridande handel och
för tilldelning av kapacitet hämmar ofta verksamheten. I rapporten granskas de bestämmelser
som gäller vid gränserna. Följande slutsatser kan dras:

• Elektricitet: grunden har lagts till ett enhetligt system både för avgifter över gränserna och
tilldelning av kapacitet. Det krävs emellertid en vidareutveckling inom följande områden:

– En mer kostnadseffektiv avgiftsstruktur.

– Information vid fler tillfällen.

– Större harmonisering av tilldelningsförfaranden mellan länderna.

– Större integrering med kraftbörserna.

• Gas: Mycket små framsteg har gjorts i arbetet med att få till stånd ett öppet och
kostnadseffektivt system för gränsöverskridande handel. Detta gäller i synnerhet följande:

– Det finns inte något enkelt harmoniserat avgiftssystem för långväga transporter
över gränserna.

– Det finns inte någon insyn när det gäller tillgänglig kapacitet mellan länderna.

– Det finns inte några bestämmelser som begränsar hur länge man kan reservera
kapacitet.

Kommissionen offentliggör ett särskilt meddelande om europeisk energiinfrastruktur.

Allmännyttiga tjänster

När det gäller frågan huruvida öppnandet av marknaden är förenligt med de allmännyttiga
tjänsterna innehåller rapporten en granskning av de metoder regeringar och
regleringsmyndigheter använder för att se till att tjänsterna upprätthålls. Följande
framkommer i rapporten:

Medlemsstaterna är redan i färd med att anpassa lagstiftningen om försörjningstrygghet.
Syftet är att se till att bestämmelserna är förenliga med en konkurrensutsatt marknad. I vissa
fall leder detta endast till att prissignalerna från det nyligen utvecklade grossistledet blir
starkare. I andra fall, och i synnerhet när det gäller gasmarknaden, planeras direkta
stimulansåtgärder eller införande av förpliktelser.



Vidare kan servicenivån utan tvivel upprätthållas och till och med förbättras på en
konkurrensutsatt marknad. Det är ofta de redan etablerade företagen som ställer upp målen
och övervakar resultaten. Denna typ av reglering kan enkelt utvidgas till att omfatta även
konkurrenterna.

Slutligen har både kommissionen och medlemsstaterna viktiga miljömål som måste
vidareutvecklas inom ramen för de nya konkurrensutsatta marknaderna. Lagstiftande organ
har varit aktiva på det här området, och har haft viss framgång avseende ytterligare förnybar
kapacitet och styrning av förbrukningen.

Slutsats

Det finns stora skillnader i de olika medlemsstaternas genomförande av direktiven. Detta
leder till en mycket snedvriden konkurrens på den inre marknaden, och vissa medlemsstaters
energimarknader är mer konkurrensutsatta och öppna för nya operatörer än andra.

Det håller på att utvecklas olika konkurrensvillkor, vilket påverkar både konsumenten, som
upplever att valmöjligheter och priser varierar avsevärt, och energiföretagen, eftersom
konkurrensnivån varierar avsevärt. Detta kan leda till orättvisa konkurrensvillkor på den
europeiska marknaden.


