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KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT

ANDEN BENCHMARKINGRAPPORT OM GENNEMFØRELSE AF DET INDRE
MARKED FOR ELEKTRICITET OG GAS

RESUME

Baggrund

På sit møde i Barcelona i marts 2002 hilste Det Europæiske Råd Komissionens første
benchmarkingrapport om effektiv liberalisering af det indre marked for gas og elektricitet1

velkommen og opfordrede Kommissionen til hvert år at ajourføre den før Det Europæiske
Råds forårsmøde. Denne rapport indeholder de første resultater af den anden
benchmarkingundersøgelse.

Lovgivningsforanstaltninger

Tabel 1 viser den nuværende situation, når det gælder liberalisering af både
elektricitetsmarkedet og gasmarkedet.

Tabel 1 Medlemsstaternes foranstaltninger til gennemførelse af direktiverne

Elektricitet Gas
Allerede fuldt
liberaliseret
marked

Fuld
liberalisering
planlagt

Ingen dato for
fuld
liberalisering

Tilsynsmyndigh
ed på plads

Allerede fuldt
liberaliseret
marked

Fuld
liberalisering
planlagt

Ingen dato for
fuld
liberalisering

Tilsynsmyndig-
hed på plads

AT, FI, DE,
SE, UK

BE, DK, IR,
NL, PT,

FR, GK, IT,
LX

Alle undtagen
DE AT, DE, UK,

BE, DK, IR,
IT, NL, ES,
SE

FR, LX,
(GK), (PT),
(FI)

Alle undtagen
FR2, DE

For elektricitetens vedkommende viser tabellen, at kun fire medlemsstater ikke har tænkt sig
at liberalisere deres marked fuldt ud, og af dem forventer Italien en markedsliberalisering for
alle erhvervskunder inden 2004. Ca. 70% af det europæiske elektricitetsmarked er derfor på
nuværende tidspunkt åbent for konkurrence, og det vil vokse til 82% inden 2005 selv uden de
foranstaltninger, der blev vedtaget i Barcelona. Når der for gassens vedkommende ses bort fra
Finland, Portugal og Grækenland, hvor markedet er under udvikling eller endnu ikke tilsluttet
og derfor omfattes af visse undtagelser, planlægger alle medlemsstaterne undtagen Frankrig
og Luxembourg fuld markedsliberalisering. I gennemsnit er 80% af EU's gasefterspørgsel nu i
princippet åben for konkurrence, og en stigning til ca. 90% er allerede fastsat til 2005. Hvad
strukturforanstaltninger angår, har tilsynsmyndigheden for nylig taget ansvaret for adgang til
gasnettet i både Østrig og Irland. Det betyder, at samtlige medlemsstater undtagen Tyskland
har en adgangsordning, der indebærer uafhængig regulering for elektricitetens vedkommende,
og at samtlige medlemsstater undtagen Tyskland og Frankrig har en for gassens
vedkommende.

Elektricitetsdirektivets gennemførelse: detaljeret evaluering

Der er siden den første rapport sket visse fremskridt i elektricitetssektoren, når det gælder
markedets almindelige funktionsdygtighed, især i Tyskland, Østrig og Nederlandene. Der er
imidlertid stadig områder, som volder særlige vanskeligheder, heriblandt følgende:

                                                
1 SEK(2201) 1957 af 3. december 2001.
2 Den franske tilsynsmyndighed har indgået en række frivillige aftaler med netselskaberne om at udvikle

markedet.
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• forskellige grader af markedsliberalisering formindsker fortsat kundernes fordel af
konkurrencevilkårene og fører til højere priser for små virksomheder og husstande, end
det ellers ville være tilfældet  og fremmer desuden forvridning af konkurrencen mellem
energiselskaberne ved at give dem mulighed for krydssubsidiering på et tidspunkt, hvor de
er ved at indrette sig på at blive fælleseuropæiske leverandører

• uoverensstemmelser mellem netselskabernes adgangstakster på grund af manglende
gennemsigtighed, der skyldes utilstrækkelig adskillelse og ineffektiv styring, kan udgøre
en konkurrencehindring

• de nuværende produktionsselskabers markedsstyrke lægger i forbindelse med manglende
likviditet på engros- og reguleringsmarkederne hindringer i vejen for nytilkomne

• utilstrækkelig infrastruktur til sammenkobling mellem medlemsstaterne og, i tilfælde af
overbelastning, utilfredsstillende metoder til fordeling af sparsom kapacitet.

Tabel 2 viser de enkelte medlemsstaters situation i forhold til de her omtalte hindringer. Hvor
der findes strukturer, som kan få negative følger for det indre markeds udvikling, er
rubrikkerne røde. Grønne rubrikker betyder gunstigere vilkår. Hvis der ikke kan foretages
nogen vurdering, er rubrikkerne farveløse. Jo flere rubrikker der er røde, desto mindre
sandsynligt er det, at konkurrencen vil udvikle sig fuldt ud.

Tabel 2 Elektricitetsdirektivets gennemførelse
Angivet
markedsli-
beralisering
(%)

Dato for fuld
liberalisering

Adskillelse:
transmissions-
systemselskab/
ejer

Adskillelse:
distributions-
systemselskab

Tilsyn Generel
nettakst

Afregnings-
betingelser
gunstige for
adgang

De tre største
kraftværkers
andel af
kapaciteten
(%)

Østrig 100 2001 Juridisk Regnskabsmæssig forudgående over gnmsn. nogenlunde 45

Belgien 52 2003/7 Juridisk Juridisk forudgående genmsn. ugunstige 96 (2)

Danmark 35 2003 Juridisk Juridisk efterfølgende genmsn. gunstige 78

Finland 100 1997 Ejerskab Admin. efterfølgende genmsn. gunstige 45

Frankrig 30 - Admin. Regnskabsmæssig forudgående genmsn. nogenlunde 92

Tyskland 100 1999 Juridisk Regnskabsmæssig EFPA1 over genmsn. nogenlunde 64

Grækenland 34 - Juridisk\adm Regnskabsmæssig forudgående genmsn. nogenlunde 97 (1)

Irland 40 2005 Juridisk\adm Admin. forudgående genmsn. nogenlunde 97 (1)

Italien 45 ek2 i 2004 Ejer/Juridisk Juridisk forudgående genmsn. nogenlunde 69

Lux 57 - Admin. Admin. forudgående over genmsn. ugunstige n.a.

Ned.. 63 2003 Ejerskab Admin. forudgående genmsn. nogenlunde 59

Portugal 45 2003 Juridisk Regnskabsmæssig forudgående genmsn. nogenlunde 82

Spanien 55 2003 Ownership Juridisk forudgående genmsn. gunstige 83

Sverige 100 1998 Ownership Juridisk efterfølgende genmsn. gunstige 90

UK 100 1998 Ownership Juridisk forudgående genmsn. gunstige 36

1 NTPA=Forhandlet tredjepartsadgang 2 ek= erhvervskunder

Tabellen viser en række forbedringer siden den første rapport, når det gælder
markedsliberaliseringens tidsplan og transmissionsnettenes uafhængighed. Den nye
dækningsgrad, når det gælder distributionsnettenes uafhængighed, er imidlertid i
almindelighed utilfredsstillende. Netafgifterne er stadig høje i nogle medlemsstater, og der er
stadig tegn på, at balanceringsordningerne er ugunstige for nytilkomne. Koncentrering af
engrosmarkedet er stadig et problem i de fleste medlemsstater, og der er kun sket få
fremskridt, undtagen i Italien.
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Gasdirektivets gennemførelse: detaljeret vurdering

For gassens vedkommende er der sket færre fremskridt siden sidste år end for elektricitetens,
og blandt de vigtigste hindringer er følgende:

• samme problemer med ujævn markedsliberaliseringsgrad som for elektricitetens
vedkommende

• uhensigtsmæssige takststrukturer og store ubegrundede forskelle mellem lande og
regioner på netadgangstakster, når det gælder transport- og distributionstransaktioner,
således at der lægges hindringer i vejen for konkurrencen og skabes indtægter til
krydssubsidiering

• manglende gennemsigtighed, når det gælder tilstedeværelse af intern og
grænseoverskridende infrastrukturkapacitet samt kapacitetsreservationsprocedurer, så der
ikke er tilstrækkelig fleksibilitet til, at tredjeparter kan skifte gaskilder eller
kundegrundlag uden øgede omkostninger

• koncentreringen af gasproduktionen og gasimporten på nogle få selskaber og langsom
udvikling af gashandelscentre, så nytilkomne ofte har svært ved at købe en gros gas på
rimelige vilkår

• afregningsordninger som er unødvendigt stramme, da de ikke er markedsbaserede og ikke
afspejler omkostningerne.

Tabel 3 viser situationen i de enkelte medlemsstater og belyser de særlige forhold på samme
måde som for elektricitetssektorens vedkommende. Også her er forhold, der kan hæmme
konkurrencen mærket med rødt, mens positive vilkår er grønne.



4

Tabel 3 Gasdirektivets gennemførelse
Angivet
markedsli
-
beraliseri
ng
(%)

Dato for
fuld
liberaliser
ing

Adskillelse:
transmissions-
systemselskar

Adskillelse:
distributions-
systemselskab

Tilsyn Transmis-
sionstakst-
struktur

Generelle
nettakster

Kapacitets-
reservations
procedurer

Afregnings-
betingelser
gunstige for
adgang

Koncentration
på engros-
markedet

Østrig 100 2002 Juridisk Juridisk forudgåend
e

til behandling f.i.. nogenlunde gunstige ja

Belgien 59 2003/6 Juridisk Juridisk forudgåend
e

afstand normal fleksibele nogenlunde ukendt

Danmark 35 2004 Juridisk Juridisk efterfølgend
e

postaliseret høj infleksibel ugunstig ja

Frankrig 20 - Regnskabsmæ
ssig

Regnskabsmæ
ssig

f.i. afstand høj infleksibel nogenlunde ja

Tyskland 100 2000 Regnskabsmæ
ssig

Regnskabsmæ
ssig

FTPA1 afstand høj infleksibel ugunstig nogenlunde

Irland 82 2005 Admin. Admin. forudgåend
e

indgang-
udgang

normal fleksibel nogenlunde ukendt

Italien 96 2003 Juridisk Juridisk forudgåend
e

indgang-
udgang

normal fleksibel gunstige ja

Luxbg 72 - Regnskabsmæ
ssig

Regnskabsmæ
ssig

forudgåend
e

postaliseret normal fleksibel ugunstige ja

Ned. 60 2003 Admin. Regnskabsmæ
ssig

hybrid afstand normal fleksibel nogenlunde ja

Spanien 79 2003 Ejerskab Juridisk forudgåend
e

postaliseret normal fleksibel gunstige nogenlunde

Sverige 47 2006 Regnskabsmæ
ssig

Regnskabsmæ
ssig

efterfølgend
e

postaliseret høj fleksibel f.i. ja

UK 100 1998 Ejerskab Ejersklab forudgåend
e

indgang-
udgang

normal fleksibel gunstige nogenlunde

1 NTPA=Forhandlet tredjepartsadgang

Der er for gassens vedkommende blevet foretaget en mere detaljeret vurdering i dette års
rapport, som behandler yderligere adskillelsesområder hos distributionsselskaberne foruden
kapacitetsreservationsprocedurer, afregningsbetingelser og engrosgasmarkeder. Der er også
en detaljeret vurdering af de generelle nettakster.

Det fremgår af tabellen, at der er sket forbedringer i nogle medlemsstater som Belgien, Østrig
og Nederlandene, når det gælder tidsplanen for markedsliberalisering, og i Spanien, Østrig og
Nederlandene, når det drejer sig om adskillelse. Et andet vigtigt fremskridt er de norske
gasproducenters opgivelse af den fælles salgsorganisation, efter at Kommissionen havde
indledt procedure. Det generelle billede er imidlertid, at sektoren er bag efter
elektricitetssektoren.

Markedsliberaliseringens resultat for kunderne

De hindringer, der beskrives i de foregående afsnit, ser ud til at have haft en vis virkning på
markedsliberaliseringens følger i medlemsstaterne. Tabel 4 viser det nuværende prisniveau og
den nuværende prisudvikling for forskellige kundegruppers vedkommende. Medlemsstaterne
er blevet grupperet efter, om priserne er lave, middel eller høje i forhold til EU's gennemsnit,
og efter, om priserne er vokset (> 5%), har været stabile (± 5%) eller er faldet (> 5%) siden
direktivernes ikrafttrædelse.
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Tabel 4 Oversigt over energiprisniveauet: Januar 2002

ELEKTRICITET ELEKTRICITET ELEKTRICITET
 Store brugere Små erhvervskunder Husstande

udvikling
siden
1/1999

Lav Mid. Høj Lav Mid. Høj Lav Mid. Høj

Falden
de SW LX UK

ES DE SW AT UK
IT

DE BE
LX GK AT ES

UK DE IT

Stabil FI FR NL PT FI PT ES
FR IR SW FI FR NL BE PT

LX

Voksen
de

DK GK IT IR
BE DK NL GK DK IR

Østrig: Ingen oplysninger

GAS GAS GAS
 Store brugere  Små erhvervskunder Husstande

udvikling
siden
7/2000

Lav Mid. Høj Lav Mid. Høj Lav Mid. Høj

Falden
de FR DK LX SW

ES DK SW ES DK

Stabil BE BE LX
IR IT IR UK

LX
AT
BE ES IT

Voksen
de

AT UK IT DE UK NL FR DE AT NL DE SW
FR

Irland, NL: ingen oplysninger

Det skal bemærkes, at prisudviklingen i en række tilfælde er fortegnede, fordi
distributionstaksterne for de forskellige kundegrupper er blevet lagt om. Det er f.eks. sket i de
seneste år i Italien og Irland for elektricitetens vedkommende. En sådan omlægning gør det
vanskeligt at drage konklusioner om markedsliberaliseringens virkninger.

For elektricitetens vedkommende fremgår det, at priserne i UK, Tyskland og Østrig er faldet
for samtlige forbrugergrupper som følge af fuld markedsliberalisering, mens priserne i
Sverige og Finland også er faldende eller holder sig på et lavt niveau. I andre medlemsstater
er der som regel en gruppe, som enten ikke berøres af de faldende priser eller udsættes for
prisstigninger.

For gassens vedkommende ser det ud til, at prisnedsættelserne for store brugere, med
Danmark som undtagelsen, ofte er blevet opvejet af store eller voksende regninger til de små
virksomheder og husstandene. Det gælder således i Frankrig, Spanien og Sverige. Det
fremgår også, at mangelen på effektiv liberalisering af gasmarkedet i Tyskland har ført til høje
eller stigende priser for alle kundegrupper. I UK, hvor markedsliberaliseringen er fuldstændig
og effektiv, har priserne for indenlandske brugere holdt sig forholdsvis lave.
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Tabel 5 Oversigt over skifte i tidsrummet 1998-2001

ELEKTRICITETet GAS
Store priviligerede
industribrugere

Små
erhvervskunder/husstande

Store priviligerede
industribrugere

Små
erhvervskunder/husstande

skifte
skifte eller
genfor-
handling

skifte
skifte eller
genfor-
handling

skifte
skifte eller
genfor-
handling

skifte
skifte eller
genfor-
handling

Østrig 20-30% ukendt 5-10% ukendt <2% ukendt ikke priviligeret
Belgien 2-5% 30-50% ikke priviligeret ukendt ukendt ikke priviligeret
Danmark ukendt >50% ikke priviligeret 2-5% ukendt ikke priviligeret
Finland ukendt >50% 5-10% 10-20% ikke priviligeret ikke priviligeret
Frankrig 10-20% ukendt ikke priviligeret 20-30% ukendt ikke priviligeret
Tyskland 20-30% >50% 5-10% 10-20% <2% ukendt <2% ukendt
Grækenland nul. nul. ikke priviligeret ikke priviligeret ikke priviligeret
Irland 10-20% ukendt ikke priviligeret 20-30% ukendt ikke priviligeret
Italien >50% 100% ikke priviligeret 10-20% ukendt 2-5% ukendt
Luxembourg 10-20% >50% ikke priviligeret 5-10% 100% ikke priviligeret
Nederlandene 20-30% 100% ikke priviligeret 30-50% ukendt ikke priviligeret
Portugal 5-10% ukendt ikke priviligeret ikke priviligeret ikke priviligeret
Spanien 10-20% >50% ikke priviligeret 20-30% ukendt ikke priviligeret
Sverige ukendt 100% 10-20% >50% <2% ukendt ikke priviligeret
UK >50% 100% 30-50% f.i. >50% ukendt 30-50% >50%

kilde: Eurostat, Undersøgelsesresultater

Tabel 5 giver en oversigt over kundeaktiviteten, når det gælder leverandørskifte og
genforhandling af leverandør. For elektricitetens vedkommende viser den, at flertallet af de
store priviligerede kunder i næsten alle medlemsstaterne nu har benyttet lejligheden til at
prøve andre leverandører, selv om de ender med at beholde de oprindelige. For de mindre
kunders vedkommende er det især bemærkelsesværdigt, at kundeskiftet er vokset i Tyskland
og Østrig i løbet af det sidste år.

For gassens vedkommende er kundernes aktivitet i almindelighed mere skuffende. Der er sket
visse fremskridt i Spanien, Italien og Irland, når det gælder store brugere. For de små kunders
vedkommende er det imidlertid kun UK, der har været i stand til at give kunderne samme
valgfrihed som i elektricitetssektoren.

Forsyningspligt

Dette års rapport indeholder flere oplysninger fra medlemsstaterne om de foranstaltninger, der
træffes for at sikre forsyningspligten på et konkurrencebaseret marked. De viser, at
medlemsstaterne er klar over behovet for forsyningssikkerhed, for ydelser af høj kvalitet til
alle kunder og for at forsvare Fællesskabets miljømålsætninger. Blandt de vigtigste
spørgsmål, som drøftes i medlemsstaterne, er:

• den fremtidige elektricitetsforsyningssikkerhed i bestemte regioner som de nordiske
lande og Irland samt langtidsperspektiver i forbindelse med gasforsyningerne fra lande
uden for EU

• fortsat opmærksomhed omkring behovet for at sikre, at lavindkomstkunder kan få
fordel af konkurrencen og hele tiden har adgang til elektricitet til en overkommelig
pris, og at lukning bliver den sidste udvej

• foranstaltninger for at øge den andel, som udgøres af vedvarende energi og
kraftvarmeproduktion (KVP) og for at fremme efterspørgselsstyring.
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Forbrugerundersøgelserne viser, at der stadig er stor tilfredshed med servicekvaliteten3. Der
blev imidlertid givet udtryk for en vis tvivl, når det gælder husstandenes vanskeligheder med
at foretage rimelige prissammenligninger og magte påtrængende markedsføring. Disse
bekymringer og elektricitetens og gassens livsvigtige betydning som tjenesteydelse af generel
økonomisk interesse understreger behovet for fortsat statstilsyn med disse sektorer, når
markedsliberaliseringsforanstaltningerne er blevet truffet.

Generelle konklusioner

Denne analyse støtter endnu engang den antagelse, at fuld markedsliberalisering i forening
med hensigtsmæssige strukturforanstaltninger for adskillelse og tilsyn er nødvendig for at
samtlige kundegrupper stadig kan få fordele. Det er navnlig klart, at mindre kunder ikke kan
nyde godt af konkurrencevilkårene på markeder, der ikke er fuldt og effektivt liberaliseret, og
derfor bliver forholdsvis dårligt stillet.

                                                
3 "Etude sur les services d’interet economic general aupres des citoyens des 15 pays de l’Union Européene”

GD for Det Indre marked og GD for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse.


