
Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi och
transport utarbetar och genomför politik på dessa två nära
sammanhörande områden. I grönboken Mot en europeisk strategi för
trygg energiförsörjning från år 2000 analyserades Europas
strukturella svagheter på detta område: energiförbrukningen ökar,
samtidigt som EU blir allt mer beroende av externa energikällor. För
att samtidigt uppfylla sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet, måste
EU sänka sin generering av växthusgaser. I grönboken föreslås en
strategi för att minska energiförbrukningen i Europa genom högre
energieffektivitet och ökning av användningen av förnybara
energikällor. Att öppna upp den inre energimarknaden inom hela EU
är ett centralt element för att uppfylla alla dessa målsättningar.
Dessutom skulle det förbättra den övergripande servicen både för
Europas medborgare och för industrin.
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Mer information

För att ta reda på mer om öppningen av energimarknaderna i ditt
land kan du ta kontakt med tillsynsmyndigheten eller
konsumentsammanslutningar där.

På webbplatserna nedan hittar du nyttiga länkar till nationella
webbplatser.
För el:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm
För naturgas:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Ytterligare information kan du få genom att kontakta oss på:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_en.cfm

En gemensam marknad
Fullt ut får vi inte glädje av denna politik om vi inte ändrar
på det sätt energin distribueras till slutanvändarna. I EU-
länderna har traditionellt både hushålls- och industrikunder
varit hänvisade till en monopolleverantör för att få gas eller
el. Dessa leverantörer har dessutom verkat nationellt eller
regionalt, vilket gjort att kunderna inte har kunnat välja.

EU har sedan mitten av 90-talet stegvis infört öppna
marknader för energileveranser genom att sänka hindren
för leverantörer och stimulera kundernas valmöjligheter.
Precis som varor i dag kan röra sig och handlas fritt inom
hela EU, kan nu energiförsörjningstjänster erbjudas på en
gemensam europeisk marknad.

Marknaden för leveranser till storkonsumenter – industri-
användare och institutionella användare – har redan varit
öppen i flera år. Sedan juli 2004 har marknaden i samtliga
EU-länder öppnats upp för alla användare utom för hushåll.
I juli 2007 kommer detta att utsträckas även till
hushållsanvändare.

Vissa länder, liksom Sverige, har redan öppnat upp
marknaden för hushållsanvändare och efter hand som EU
skapar en inre marknad där konkurrensen sker på lika villkor
måste de andra länderna nu komma i kapp.
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Effektiv energi för alla
Nu kan du välja. Ny lagstiftning i Europeiska unionen
innebär att alla konsumenter senast från juli 2007 kommer
att kunna välja fritt mellan gas- och elleverantörer. Den
leverantör du har i dag kommer inte längre att vara den
enda att välja på.

Det här är bara en del av EU:s energipolitik, som strävar
efter att se till att vi alla kan lita på säker och hållbar
energiförsörjning till överkomligt pris som orsakar minsta
möjliga skador på miljön.

• EU:s politik syftar särskilt till att minska vårt beroende
av olja och gas som importeras från länder utanför
unionen genom att uppmuntra till större användning
av de förnybara och renare energikällor som finns inom
våra egna gränser.

• För att minska vår energiförbrukning uppmuntrar EU
också till åtgärder och teknik för större energi-
effektivitet.

• Samtidigt arbetar unionen för att se till att infra-
strukturen, som näten för el- och gasförsörjning,
förbättras, så att energin transporteras så effektivt som
möjligt dit den behövs.

Öppna marknader och du
Småföretagskunder kan redan i dag, sedan juli 2004, på
sin marknad välja mellan olika leverantörer. Borde du
byta? Vilka är för- och nackdelarna?

VARFÖR BYTA?

Att kunna välja leverantör betyder att du kan undersöka
utbudet för att hitta det erbjudande som passar bäst för dina
behov: ett paket med en enda månadsräkning, billigare taxa
under tider med låg belastning, fast pris, möjligheter till
autogiro, säkring med två bränslen… Ju fler leverantörer
som finns på marknaden, desto större är möjligheterna. Och
när din nuvarande leverantör väl får konkurrenter kommer
sannolikt även denna att presentera nya och bättre
erbjudanden. Men ingen behöver byta som inte vill.

BLIR DET BILLIGARE?

Det finns inga garantier för att man börjar spara pengar
från en dag till nästa bara genom att byta energileverantör
– priser skiljer sig även av andra skäl – men konkurrens på
marknaden kommer helt klart att bidra till att hålla
priserna nere.

ÄR DET KRÅNGLIGT ATT BYTA?

Nej, det är en enkel process – du behöver inte installera
några nya kablar eller rör, och när du väl skrivit på avtalet
med din nya leverantör tar denna hand om detaljerna. Blir
du inte nöjd kan du alltid byta igen eller byta tillbaka.

BETYDER FLER LEVERANTÖRER STÖRRE
SKADOR PÅ MILJÖN?

Leverantörerna är fristående från producenterna, så det
står dem fritt att köpa el och gas från vilken producent de
vill. Det innebär att Europas energiresurser kommer att
distribueras effektivare.

Dessutom kan du välja den mest miljövänliga
leverantören, eftersom din leverantör nu måste ange på
sina räkningar var energin kommer ifrån. Du kan till och
med välja leverantörer som enbart använder förnybara
energikällor.

BLIR NYA LEVERANTÖRER MINDRE
TILLFÖRLITLIGA?

Infrastrukturen är fristående från leverantörsföretagen och
kommer att använda samma rör och kablar – så du kommer
inte att märka någon skillnad. I alla EU-länder har man
inrättat tillsynsmyndigheter för att se till att leverantörerna
agerar rätt och tillhandahåller sina kunder de tjänster de
lovat dem.

VAR HITTAR MAN EN NY LEVERANTÖR?

Nya leverantörer kommer inte att komma i gång omedel-
bart – det beror på respektive marknad. Du kommer sanno-
likt att få se marknadsföringskampanjer från nya leveran-
törer, men du kan också ta kontakt med konsument-
organisationerna i ditt land för att hitta alternativa
leverantörer.

HUR BLIR DET MED ENERGI TILL HEMMEN?

Den nya ordningen gäller bara industriella användare och
andra än hushåll, men från juli 2007 kommer den även att
gälla hushållsanvändare. I vissa EU-länder, t.ex. i Sverige, har
dock full konkurrens redan kommit i gång och konsumen-
terna där har redan fördelarna med ett större urval.
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