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Förord 
Att som novis inom energiområdet komma ner till Bryssel på en praktikperiod och skriva en 
uppsats inom ämnet, kom på många sätt att bli en intressant utmaning för mig. För att få en 
bild av vad energifrågan innebär behövde jag skapa mig en övergripande bild om hur allt 
hänger samman. Jag vill rikta ett särskilt tack till Maria Larsson som varit min handledare och 
mitt ovärderliga stöd i detta arbete. Min okunskap inom energiområdet, men även min ny-
fikenhet väckte otaliga frågor som Maria Larsson (North Sweden), Fred Nordström (Nenet), 
Randall Bowie (DG TREN) eller andra energiaktörer gav svar på. Med bakgrund av mina 
studier av miljöjuridik blev även den rättsliga delen inom energiområdet intressant. Det föll 
sig senare naturligt att skriva en övergripande rapport för energiområdet. Slutligen vill jag 
även tacka Norrbottens Läns Landsting (regionala utvecklingsenheten) för det ekonomiska 
stöd som gjort det möjligt för mig att göra en praktiktid hos North Sweden i Bryssel. 
 



 

Sammanfattning 
Denna rättspolitiska uppsats behandlar de viktigaste delarna i framtagandet av en gemensam 
energipolitik. Med bakgrund av en växande energianvändning, en målsättning om ökad till-
växt och konkurrenskraft, den osäkerhet som extern energitillförsel bär med sig samt vår oro 
för växthuseffektens globala påverkan, har energifrågan fått allt större betydelse. Europa-
kommissionens grönbok från 2001 identifierar gemenskapens förutsättningar för en trygg 
energiförsörjning.  Syftet med denna studie är att beskriva beslutsprocesser och ramar för 
EU:s politiska samt juridiska tillvägagångssätt för att trygga en hållbar framtida energiförsörj-
ning i Europa. Uppsatsen behandlar även den strategiska roll som energifrågan har vilket ock-
så skildras i de olika beslutsunderlagen. Arbetet visar hur Europarätten trots avsaknad av 
grund i fördraget kan fatta beslut i andra politiska områden med stöd av allmänna rättsprinci-
per. Arbetet begränsat är begränsat till att behandla förnybar energi samt energieffektivise-
ringar.  
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Inledning 
En överblick över Europas energiförsörjning visar att Europa konsumerar alltmera energi 
samtidigt som vår tillgång till energi ser osäker ut. 
 
Vårt beroende av fossila bränslen ökar stadigt samtidigt som Europa importerar 50 % av sin 
energi, med en motsvarande utveckling kommer importberoendet att öka till 70 % år 2030. 
Tillgången på fossila bränslen (olja, kol och naturgas) har inte bara sina naturliga begräns-
ningar, den höga importsiffran ökar även Europas sårbarhet eftersom den är begränsad till ett 
fåtal energislag från ett begränsat antal länder. Med tanke på de miljömässiga begränsningar-
na behöver vi även finna nya sätt att tillföra och använda oss av energi.1  
 
Denna osäkra framtid har lett till att vi behöver se över och gemensamt agera för en hållbar 
framtid med ökad konkurrenskraft och en trygg energiförsörjning. Mot denna bakgrund gav 
Europakommissionen hösten 2000 ut grönboken: ”Mot en europeisk strategi för trygg energi-
försörjning.” Grönboken har sedan år 2000 legat som diskussionsunderlag. Samtidigt har vårt 
externa beroende blivit alltmera påtagligt bland annat i och med den Rysk- Ukrainska natur-
gaskonflikten under vintern 2006. Upprinnelsen till konflikten var att Ryssland i ett låst för-
handlingsläge stängde av all gasleverans till Europa som går genom det Ukrainska nätet.  
 
Begränsningarna i den naturliga tillgången på energi och den miljöpåverkan som energian-
vändningen bidrar till påverkar oss alla. Energikedjans miljöpåverkan handlar dels om olyck-
or (oljeutsläpp, kärnkraftsolyckor, metanläckor etc.) och dels om föroreningar. Dagens kanske 
största miljöhot – klimatförändringar, ger energiområdet en utmaning i kraven på minskade 
koldioxidutsläpp.2  

Det politiska misslyckandet med att anta Europeiska Unionen (EU:s) konstitution hösten 2005 
innebär att EU: s beslutsfattare har mycket begränsade möjligheter att uppnå de målsättningar 
som är nödvändiga för att trygga en framtida energiförsörjning.3 Trots detta arbetar man för 
att hitta nya vägar som snabbare kan ge den kompetens som är nödvändig i utformningen av 
en gemensam energipolitik. Dagens gällande lagstiftning har möjliggjorts genom beslut fatta-
de inom ett flertal andra policyområden främst då genom den inre marknaden, miljöskydd och 
externa relationer.4

Våren 2006 kom Europakommissionen ut med en ny grönbok lagom till toppmötet under 
mars månad. Förslagsunderlaget var delvis utformat som frågor för att tvinga fram en över-
enskommelse där medlemstaterna gav sitt medgivande till att en del beslut, enligt subsidiari-
tetsprincipen fattas på EU-nivå.  Detta gjordes för att nå gemensamma målsättningar inom 
energipolitiken.  

Trots en mängd lagar och förslag vilar fortfarande utformningen av en gemensam energipoli-
tik på en rad frågetecken. En tydlig riktning saknas och den här rapporten avser därför att 
väcka en del frågor, som kan hjälpa till att nyansera debatten. I rapporten beskrivs den politis-
ka strukturen, hur lagar är utformade, och hur dessa har bäring på den framtida energiförsörj-
ningen. Följande frågor fördjupas i rapporten: Hur ser den beslutsfattande organisationen i EU 

                                                 
1 Energi Rapport från Kommissionen (2002) ”Hur ska vi kunna trygga vår försörjning s. 5 
2 Grönboken sid.3 
3 EU-2004 kommittén (2005) ”Konstitution för Europa” s. 37 
4 http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l27014c.htm 
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ut? På vilken grund och genom vilka vägar kan man idag lagstifta i energifrågor? Finns det en 
överensstämmande vilja att gemen Vad beslutades under toppmötet och vilken betydelse har 
detta för den gemensamma lagstiftningen?  Är denna lagstiftning tillräcklig i jämförelse med 
de målsättningar man har? samt agera för att kunna trygga en framtida hållbar energiförsörj-
ning och i så fall - var i den processen befinner vi oss i dag?  
 
Syfte  
Syftet med denna uppsats är att beskriva beslutsprocesser och ramar för EU:s politiska och 
juridiska tillvägagångssätt för att trygga en hållbar framtida energiförsörjning i Europa.  
 
Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla de huvuddirektiv som gäller för energieffekti-
viseringar och förnybar energi, vilket utgör idag gällande lagstiftning.  För EU:s institutionel-
la uppbyggnad och beslutsfattande ordning har jag endast gett en övergripande beskrivning, 
allt för att läsaren lättare skall kunna ta till sig vikten av en legal grund i fördraget. 
 
Metod  
Uppsatsen beskriver till stora delar den rättspolitiska process som drivit fram en gemensam 
energipolitik. För att öka förståelsen av EG-rätten redogör kap 1 den institutionella uppbygg-
naden och rättprincipernas betydelse för energipolitiken. Kap 2 behandlar de viktigaste be-
slutsunderlagen och deklarationen som dagens gemensamma energipolitik skall grundas på. 
Genom en jämförande studie av tidigare beslutsunderlag visar diskussiondelen vilka satsning-
ar som kan väntas inom energiområdet. Slutligen behandlar kap 3 de direktiv som anses utgö-
ra huvuddirektiv för förnybarenergi och energieffektiviseringar. Slutsatserna av direktiven är 
baserad på en rättslig undersökning av direktivens förväntade effekter i genomförande och 
tillämpning. Uppsatsens upplägg genomsyras av det nära förhållande rätt och politik har inom 
energiområdet. Rapporten kommer att ha toppmötets deklaration från 23-24 mars 2006 som 
utgångspunkt.  
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KAPITEL 1 
Kapitel 1 beskriver bakgrund och förutsättningar för det gemensamma arbetet inom energi-
sektorn. Ett växande energiberoende, begränsade naturresurser och strängare miljökrav ger 
unionen utmaningar inom ett flertal politikområden. Vilken kompetens har beslutsfattare på 
den europeiska arenan att ta beslut inom energipolitiken? Rättsliga principer som knyter 
samman politik och juridik beskriver förhållningssätt och gemensamma viljor. För utform-
ningen av en gemensam energipolitik aktualiseras framförallt tre centrala principer vilka är 
subsidiaritetsprincipen, proportionalitetsprincipen och hållbar utveckling. 
 

1.1 Bakgrund – historik 
Sedan oljekrisen 1970 har vi sökt efter alternativa energikällor som kan ersätta oljan. Europa 
använder alltmer energi och då framförallt fossila bränslen. Vår brist på nya lösningar, stigan-
de oljepriser med en tredubbling av oljepriset sedan mars 1999 och vårt externa beroende av 
energi riskerar nu att undergräva den europeiska ekonomin5. Denna sårbara position kan sätta 
den europeiska konkurrenskraften ur spel. Som ytterligare en bricka i spelet behöver vi beakta 
att nästan hela den mängd koldioxid som släpps ut genom mänsklig verksamhet härrör från 
energisektorn. Nya och striktare miljökrav bland annat genom antagandet av Kyotoprotokollet 
2005 som reglerar utsläpp av växthusgaser, har lett till att Europa nu är i behov av att agera 
gemensamt i energifrågan för att trygga en hållbar utveckling.6 Med denna bakgrund och för-
hindrandet av en sådan negativ utveckling, kom den Europakommissionen ut med en grönbok 
hösten 2000. Grönboken kartlägger de olika energikällor som finns i unionen, samt visar vilka 
framtidsutsikter som finns inom de olika sektorerna. Denna utredande rapport har sedan legat 
till grund för en diskussion om en gemensam strategi för en framtida energiförsörjning.7

 
EU: s kanske viktigaste roll i dagens Europa är att skapa en gemensam inre marknad. Dessa 
marknadsförutsättningar inom handel med energi behöver framför allt fastlägga likadana skat-
temässiga och ekonomiska utgångspunkter. Genom redan antagna regler för en liberalisering 
av energimarkanden har delar av energimarknaden integrerats relativt snabbt. Målet har tidi-
gare varit att föreslå frivilliga åtgärder för att öka tillförseln av energi eller hitta effektivise-
rande åtgärder och på detta sätt minska användningen.8 Även om vi ännu är i avsaknad av ett 
stöd i fördraget för direkta beslut angående energifrågan, så har man alltså ändå indirekt kun-
nat fatta vissa beslut för att trygga en framtida energiförsörjningen.9  
 
1.2 Rätten att besluta om en gemensam energipolitik 
Trots att vi än i dag är i avsaknad av en rättslig grund i fördraget så har energifrågan funnits 
på europeiska agendan sedan lång tid tillbaka.10 Redan i förhandlingarna om Maastricht och 
Amsterdamfördragen debatterades energifrågans införande i gemenskapen, vilket resulterade i 
ett misslyckat försök. Detta är också en av anledningarna till att det egentligen aldrig hade 
pågått någon verklig debatt om hur en sådan politik skulle behöva utformas.11 Den 23.e april 
                                                 
5 Europeiska gemenskapernas Kommission (2000) ”Mot en europeisk strategi för en trygg energiförsörjning” 
sid. 2 
6 Rapport ”Energi  Hur ska vi kunna trygga vår energiförsörjning”? sid. 3 
7 Europeiska gemenskapernas Kommission (2000) ”Mot en europeisk stragtegi för trygg energiförsörjning” 
8 Rapport ”Energi Hur skall vi kunna trygga vår försörjning”? sid. 5 
9 ”Konstitution för Europa” (2005) sid. 245 
10 Europeiska gemenskapernas kommission Grönboken (2000) ”Mot en Europeisk strategi för trygg energiför-
sörjning” sid. 11 
11 Europeiska gemenskapernas kommission Grönboken (2000) ”Mot en Europeisk strategi för trygg energiför-
sörjning” sid. 12 
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1997 utformade kommissionen ett första övergripande förslag till hur en gemensam energipo-
licy skulle kunna se ut. Hösten 2000 kom grönboken om en gemensam strategiplan ut. Frågan 
om ett gemensamt agerande för en framtida energiförsörjning blir än mera angeläget dels på 
grund av ett ytterligare ökat beroende i och med utvidgningen och dels eftersom vi i dag är i 
en period då det är dags att förnya kontrakten med våra leverantörer och transitländer.12

Under det informella toppmötet på Hampton Court (England) den 27 oktober 2005, togs det 
första beslutet om en gemensam energipolitik. Syftet blev att utforma en sammanhängande 
energipolitik som tar hänsyn till de utmaningar som finns inom energisektorn samt uppfyller 
de gemensamma målsättningarna som man avser att uppnå.13 Europa kommissionen fick här i 
uppdrag att utarbeta ett förslagsunderlag i form av en grönbok som senare kom ut lagom till 
toppmötet den 23-24 mars 2006 (se nedan 2.4).  

Genom indirekt lagstiftning har unionen till en viss del kunnat uppnå förutsättningar för en 
inre energimarknad. Ett gemensamt arbete för framtagande av hållbara och miljöanpassade 
energilösningar har bland annat lett till bestämmelser som ökar energieffektiviseringen, fram-
tagandet av förnybar energi, fastställanden av gränsvärden för utsläpp av växthusgaser samt 
handel med utsläppsrätter. Genom gemensamma beskattningsregler till stöd för hållbara ener-
gilösningar har unionen i dag kunnat verkställa en del av de nödvändiga åtgärder som krävs 
för en tryggad energiförsörjning inom Europa. 

Trots det misslyckade antagandet av den nya konstitutionen hösten 2005, har beslutsfattarna 
idag ett förbättrat utgångsläge. Toppmötets beslut den 23-24 mars om antagande av en 
gemensam energipolicy gav bekräftelse och stöd för att gemenskapen idag har en överens-
stämmande politisk vilja i att gemensamt agera mera riktat för trygga den framtida energiför-
sörjningen genom konkurrenskraftiga och hållbara energilösningar  
 
 

1.3 EU:s institutionella uppbyggnad och beslutsförfarande för energifrågan 
Det som idag kallas för EU har sin historia i de gemenskapsöverenskommelser som bildades 
under 50-talet, Europeiska kol och stålgemenskapen (EKSG), den europeiska atomenergige-
menskapen (EAEG) och europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG)14.I dag har två av dessa 
överenskommelser löpt ut efter ett 50 årigt samarbete (EKSG och EAEG) vilka bildades sam-
tidigt). I dag har vi kvar EU och EG som båda är omarbetade överenskommelser. 
 
EU:s organisation påminner till sin institutionella uppbyggnad mycket om en traditionell stat, 
men många skillnader finns. Den största skillnaden finns i EU:s begränsade suveränitet. Med-
lemstaterna ger ifrån sig en del av sin suveränitet och vinner samtidigt styrka och inflytande 
som skulle vara omöjlig att uppnå på egen hand. Delad suveränitet innebär i praktiken att 
medlemstaterna delegerar en del av sina beslutsbefogenheter till de gemensamma institutio-
nerna de inrättat, så att beslut om vissa frågor av gemensamt intresse kan fattas demokratiskt 
på EU-nivå.  
 
EU: s beslutsfattande är dock begränsat till de områden och sakfrågor inom vilka man har 
behörighet att fatta beslut. Rätten att fatta beslut inom områden delegerade av medlemsstater 
                                                 
12 Europeiska gemenskapernas kommission Grönboken (2000) ”Mot en Europeisk strategi för trygg energiför-
sörjning s. 12 
13 Europeiska rådets (2005) ”uppföljningsrapport” 15/62605 sid. 16. 
14 Said Mahmoudi (2003) ”EU:s miljörätt”  sid. 15 
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finns angivna i fördraget. Många EU-institutioner deltar i beslutsprocessen i Europeiska unio-
nen men besluten fattas främst av. 
 

• Europeiska unionens råd, företräds av medlemstaternas regeringar. 
 
• Europaparlamentet, företräds av folkvalda representanter för politiska partier inom 

medlemsländerna. 
 
• Europeiska kommissionen utgör ett beredande och förslagsställande organ, med 

vissa delegerade kompetensområden. 
 

 
Vilka av dessa institutioner som samarbetar avgörs utifrån vilken fråga det handlar om. De tre 
viktigaste förfarandena är samråd, samtycke och medbeslutande.15 Samrådsförfarande innebär 
att rådet samråder med parlamentet och hör Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. I 
samtyckesförfaranden behöver rådet få godkännande från Europaparlamentet för att kunna 
fatta beslut på en del mycket viktiga områden. Ett medbeslutandeförfarande har till sist inne-
börden av att parlamentet utrycker sin ståndpunkt samtidigt som de tillsammans med rådet har 
lagstiftande makt inom området. Medbeslutande förfarandet är det mest använda förfarande 
sättet. 
 
Energifrågan har i dag reglerats genom harmoniseringsreglering i fördragets art 95 och miljö-
grunden i art 175. Detta innebär således att de i dag befintliga bindande bestämmelserna för 
målsättningen om en gemensam tryggad energiförsörjning är beslutade genom en indirekt 
lagstiftning. Beslutsförfarande enligt dessa båda artiklar sker genom samrådsförfarande. 
Energifrågor som kan kopplas ihop med en gemensam försörjningstrygghet kan grundas i 
Romfördragets art 103 som tillåter beslutsfattande i frågor som syftar till att avhjälpa allvarli-
ga försörjningsproblem.16  Besluten om våra oljelager grundades på denna artikel. 
 

1.4 Allmänna rättsprinciper 
De senaste årtiondena har vi utvecklat flera principer som talar om hur vi bör förhålla oss till 
vår miljö. Principernas funktion är i själva verket att framhålla viktiga gränsöverskridande 
överenskomna viljor och förhållningssätt. Även andra icke direkt miljökopplade principer får 
i dag en större betydelse i och med EG-rättsliga och politiska grunder för en gemensam ener-
gipolitik17.  

Rättsprinciper binder till viss del ihop juridik och politik. Principerna kan sägas begränsa den 
politiska viljan till att uppfylla själva syftet med principerna. Lagstiftarens uppgift att utforma 
bestämmelser för uppfyllande av den politiska viljan begränsas till de ramar som principerna 
ger. I de fall juridiken lämnar utrymme för tolkning, kan den rätta tolkningen i vissa fall finna 
stöd i principerna.18 För dagens gemensamma energipolitik och gällande rätt aktualiseras 
bland annat principen om hållbar utveckling, proportionalitetsprincipen och subsidiaritets-
principen.  

 
                                                 
15 Europeiska unionen (2005) ”Så fungerar Europeiska unionen” s. 7 
16 Fördraget om Europeiska Unionen (2002) art.103. 
17 Michanek G och Zettergren C (2004) ”Den svenska miljörätten” s. 41 
18 Bernitz U och Kjellgren A (2004)”Europarättens grunder” s.104 
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1.4.1 Subsidiaritetsprincipen 
Subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen som den även kallas innebär att beslut skall fat-
tas på lägsta lämpliga nivå. Var beslutsfattandet skall tas avgörs enligt denna princip av om 
åtgärder på nationell nivå inte bedöms vara tillräckliga för att uppnå syftet. Rätten att fatta 
beslut på EU-nivå inträder alltså endast i de fall nationella regleringar inte bedöms vara till-
räckliga för att uppnå den politiska viljan. Avgörandet skall hamna i den beslutsfattande nivå 
som mest proportionerligt uppfyller syftet (se nedan 1.4.2).19 Principen gäller endast i de fall 
då beslutsfattandet saknar laglig grund i fördraget. Energipolitiska beslut som i dag inte ham-
nar inom gemensamma politikområden avgörs därför enligt denna princip.20 Principen kan 
användas både för att avfärda beslutsrätt på EU-nivå och för att ge behörighet att besluta i 
frågor som tidigare beslutats på nationell nivå.21

1.4.2 Proportionalitetsprincipen 
Enligt Europeiska gemenskapens fördrag (EGF) art 5.3 tillåter denna princip endast besluts-
fattande som i en avvägning anses vara nödvändiga för att uppnå syftet.22 En motsatt tolkning 
av denna princip klargör att åtgärder beslutade på EU-nivå inte får var mera ingripande för 
den enskilde än vad som anses vara nödvändigt för att uppnå syftet. Denna princip tillåter inte 
mer strikta åtgärder eller lagstiftning än målsättningarna kräver.  
 

1.4.3 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som definierades av Bruntlandskommissionen i uppdrag av 
FN:s generalförsamling och vann ett allmänt erkännande i samband med Rio konferensen om 
miljö och utveckling 1992. Principen innebär en utveckling som tillåter dagens generation att 
tillfredställa sina behov utan att äventyra möjligheten för kommande generationer att få sina 
behov tillfredsställda23.  
Dagens välfärd har sin förklaring i gårdagens utveckling. EU: s målsättning genom Lissabon-
strategin är att alltjämt utvecklas för att nå den uppsatta målsättningen om att ”EU ska bli 
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi”. Dagens ut-
veckling skall med hänsyn av denna princip begränsas till uttag av naturresurser samt åtgärder 
med miljöpåverkan som inte äventyrar kommande generationer från att ha likadana möjlighe-
ter och förutsättningar till utveckling.  
För energisektorn innebär hållbara energilösningar framförallt att vi utvecklar nya energilös-
ningar för att sedan sprida användningen och mångfalden av dessa. Lösningarna kommer att 
vara nödvändiga för att tillgodose dagens generation utan att äventyra kommande generatio-
ner från att ha möjligheten att tillgodose framtida energibehov. Hållbara energilösningar inne-
bär även satsningar på energibesparande åtgärder ofta benämnda som intelligenta energilös-
ningar. Genom att bättre bevara eller återanvända energi exempelvis genom slutna system kan 
vi minska vår energiförbrukning. Energieffektiviseringar skall ge konsumenter möjligheten att 
välja mellan smarta energiprodukter och energilösningar24. 
Beslutsfattare inom alla instanser inom energisektorn samt lagstiftaren skall i beaktande av 
principen om hållbar utveckling bl.a. forma och tillämpa lagstiftning som ger utrymme för 

                                                 
19 Bernitz U, Kjellgren A (2002) ”Europarättens grunder” sid. 32 
20 Rosenhall A (1997) ”Europarätt” s 18. 
21 Rosenhall A (1997) ”Europarätt” s 18 
22 Bernitz U och Kjellgren A ”Europarättens grunder” (2002) s.115 
23 Mahmoudi S (2003) ”EU: s miljörätt” s 50-51 
24Svensk Handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning (2005) s. 6 den 24 Juni 2006   
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avvägningar. Bedömandet skall söka efter balans mellan de tre målsättningarna om miljö-
skydd, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.25  
Hållbar utveckling som i början myntades till att skydda vår miljö har kommit att bli en mål-
sättning för Unionen och finns även angiven i EGF art 2. Under europeiska rådets toppmöte i 
Göteborg fastlade man även en strategiplan för uppnående av denna målsättning26. Under 
Österrikes ordförandeskap våren 2006 har strategin fått en ny reviderad version. Den nya 
omarbetade strategin ingriper även ekonomiska och sociala dimensioner i våra beslut som rör 
kommande generationer. 27  
 
 

                                                 
25 Europeiska kommissionen (2000) ”Grönboken om en europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och 
trygg energiförsörjning”. S 5 
26 Rådets direktiv från Göteborg (2001) p.19 
27Svensk Handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning (2005) s. 6 den 24 Juni 2006   
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KAPITEL 2 
Kapitel 2 behandlar kommissionens förslagsunderlag till en gemensam energidebatt. Grön-
böckerna ger en objektiv bild av vilka behov det finns för de olika områdena inom energisek-
torn. Deklarationen från Europeiska Rådets möte under våren 2006 gav energipolitiken ett 
nytt utgångsläge. Överenskommelsen besvarar kommissionens förslag samtidigt som den ger 
energipolitiken ett nytt utgångsläge. 

2.1 Grönbok mot en strategi för trygg energiförsörjning 
Grönböcker skall ses som förslag till kommande lagstiftningar och är ofta skrivna i form poli-
cydokument. När dessa förslag blir publicerade fungerar de som diskussionsunderlag inom 
olika intressegrupper inom och mellan medlemsländerna. Grönböckerna kan även sägas utgö-
ra ett politiskt diskussionsunderlag till kommande juridiska dokument.28  
 
Vårt ökade behov av energi, oljekriserna och vårt externa beroende rimmar dåligt med Lissa-
bonmålsättningen vilken i sin tur har en betydelse av att EU år 2010 skall vara ”Världens mest 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjligheter till en hållbar ekonomisk tillväxt 
med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”29. Förutsätt-
ningarna för att vi i framtiden skall kunna nå en sådan målsättning kräver att vi bevarar den 
välfärd som vi har idag, vilket i sin tur bygger på en fortsatt tillgång av energi. Hösten 2000 
kom därför kommissionen som har som den viktigaste uppgiften att lägga fram förslag till ny 
lagstiftning ut med grönboken ”mot en strategi för trygg energiförsörjning” 30. 
 
Redan vid publiceringen av denna grönbok var medlemsländerna naturligtvist beroende av 
varandra. Beroendet bottnar i den gemensamma kampen mot klimatförändringar och vår strä-
van efter att bli allt mera självförsörjande på energi inom unionen. Detta innebär att beslut 
som fattas inom något av dessa områden i ett medlemsland oundvikligen påverkar andra med-
lemsländer.31 Grönboken klarlägger behovet av en gemensam energipolitik som ger redan 
tagna och kommande beslut en gemensam riktning. 
 
Grönboken utreder och ger en klar objektiv bild av hur nuvarande energitillförsel och använd-
ningen ser ut.32 Den visar att en gemensam strategi har mycket begränsade möjligheter att öka 
tillförseln i takt med den ökade efterfrågan. Grönboken föreslår av den anledningen att den 
gemensamma strategin skall riktas emot minskningar på konsumtionssidan. Kommissionen 
föreslår bl.a styrmedel som skall verka för att förändra konsumenternas val av energiproduk-
ter samt förändra konsumenternas invanda beteende som kan kopplas till en minskad energi-
användning. Som verktyg föreslås skattemedel som ett incitament för att konsumenterna skall 
välja både mera kontrollerade och miljömedvetna val av energikällor. En skattestyrning kan 
även styras till att respektive energikälla får betala för sin miljöpåverkan.33 Kommissionen 
föreslår även en aktiv politik för transportsektorn och byggnader. För att uppnå ett politiskt 
mål med minskad energianvändning och renare alternativ bör man inom dessa sektorer arbeta 
med energibesparingar och alternativa energikällor. Ett framtida utbud av energi skall enligt 
förslaget vara inriktat på att minska utsläpp av växthusgaser vilket bäst kan nås genom ut-
veckling av förnybara energikällor och biobränsle. 

                                                 
28 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders ”Europarättens grunder” (2002) s. 63 
29 Europakommissionen (2001) Lissabonstrategin sid 2 
30 Europarättens grunder (2002) s 62. 
31 Europeiska kommissionen (2001)Grönboken Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning” s.3 
32 Energikonsumtionen i Europa är fördelad på följande sätt: 41 % olja, 22 % naturgas 16 % fasta bränslen (sten-
kol, brunkol och torv) 15 % kärnkraft, 6 % förnybara energikällor. 
33 Europeiska Kommissionen Grönboken (2001) ”Mot en europeisk strategi för en trygg energiförsörjning. S. 4 
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Grönboken föreslår som målsättning i att gemenskapen tillsammans skall fördubbla andelen 
förnybar energi från 6 till 12 % och öka deras andel av energitillförseln från 14 till 22 %. Som 
förslag till styrmedel för att uppnå målsättningen föreslår man statliga stöd, skatteavdrag och 
finansieringsstöd.   
 
Grönboken lämnar inga svar avseende den framtida kärnkraften. Frågan om kärnkraften skall 
överleva som energikälla inom gemenskapen aktualiserar bl.a. frågeställningar som avveck-
ling av kärnkraften, den globala uppvärmningen, försörjningstrygghet och målet om en håll-
bar utveckling. Vilken gemensam hållning vi bör ha i kärnkraftens vara eller icke vara är en 
diskussion som denna grönbok överlämnar till en framtida debatt. Den målsättning man ändå 
vill framhålla är en aktiv forskning kring teknik för avfallshanteringen från denna sektor34.  
I den pågående kärnkraftsdebatten har Frankrike uttryckt en vilja av att utveckla kärnkraften 
som energikälla inom unionen. Frankrike argumenterar att kärnkraften är ett hållbart alterna-
tiv med minskade koldioxidutsläpp. Dilemmat i debatten ligger i outforskade miljöpåverkan 
som denna sektor kan ge för kommande generationer genom dagens osäkra kärnavfallshanter-
ing. Sverige framhålls idag som ett exempel i vissa forum för ett misslyckat avvecklingspro-
gram. Vårt höga energiberoende och låga tillförsel av energi tillåter inte den avveckling av 
kärnkraften som majoriteten av vår befolkning står bakom. Sverige står trots detta för en av-
veckling av kärnkraften inom gemenskapen. 
Kommissionen rekommenderar ökade satsningar till kärnforskning samtidigt som man talar 
om en utvidgad gasanvändning inom unionen. 
  
Grönboken ger en övergripande bild av vilka naturresurser vi i dag utnyttjar för utvinning av 
energi och vilken tillgång vi har till dessa. Den tillgång som EU i dag har till eget tillförsel av 
energi är långt ifrån tillräcklig för att täcka gemenskapens framtida energibehov. Europas 
sammanlagda naturresurser ger även begränsade möjligheter att konsumera mera energi inom 
Unionen. Detta beror på att vi antingen är i avsaknad av dessa energikällor eller så har vi en 
mycket begränsad tillgång till dem, som exempel kan nämnas olja, uran och stenkol. Kom-
missionen lyfter dock fram förnybara energikällor som en framtida dellösning till en ökad 
självförsörjning av energi.35 Förnybara energikällor har en hög potential då det gäller att för-
stärka en europeisk försörjningstrygghet.  
 

2.2 Handlingsplan för biomassa 
Kommissionen har även initiativrätten att ta fram åtgärdsförslag inom olika intresseområ-
den.36 Den 7.e december 2005 presenterade kommissionen en handlingsplan för Biomassa. 
Handlingsplanen anger åtgärder för att främja en användning av biomassa för uppvärmning, 
elproduktion och transporter samt andra åtgärder som påverkar tillgången till biomassa. De 
åtgärdsförslag som anges i handlingsplanen skall ses som offentliga och objektiva förslag på 
hur vår kommande energiutveckling kan styras. Det bakomliggande syftet till handlingsplanen 
för Biomassa är först och främst att vi bättre skall kunna uppfylla en integrerad och enhetlig 
energipolitik samt för att öka främjandet av förnybara energikällor. Handlingsplanen redovi-
sar även ett flertal satsningar på forskning och utveckling inom det sjunde ramprogrammet.  
 
Det totala energibehovet inom EU täcks till 4 % av biomassa. Handlingsplanen siktar till att 
inom en relativt kort tid fördubbla denna andel, en sådan utveckling skulle kunna innebära att 
                                                 
34 Europeiska Kommissionen Grönboken (2001) ”Mot en europeisk strategi för en trygg energiförsörjning. S. 4 
35 Ibid s. 24 
36 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren (2002) ”Europarättens grunder” s.62.  
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EU:s beroende av fossila bränslen kan minskas från 80 till 75 % av den totala energianvänd-
ningen.37 I handlingsplanen konstateras att tekniken för att använda bioenergi för uppvärm-
ning är enkel och billig. Inom detta område föreslår kommissionen därför förändringar i den i 
dag gällande lagstiftningen. Förändringarna skall stärka användningen av biomassa, öka för-
troendet på marknaden och användarnas inställning snarare än kostnaderna. Kommissionen 
framhåller särskilt fjärrvärmens betydelse för att öka användningen av biobränslen inom vär-
mesektorn. En ökad användning av fjärrvärme underlättar användningen av förnybara energi-
källor den omfattar fler bränsletyper och ger minskade utsläpp. Genom en ökad återanvänd-
ning av värme och minskade utsläpp, styr denna energilösning emot en hållbarare energiför-
sörjning. 
 
För användningen av biobränsle inom transportsektorn uttrycker förslaget att de tidigare fast-
lagda referensvärdena i direktivet om biodrivmedel inte kommer att kunna uppnås. Kommis-
sionen kommer däremot att under 2006 arbeta fram en rapport för direktivets genomförande 
detta i syfte att se över direktivet. Som ett ytterligare initiativtagande inom detta område 
kommer kommissionen att lägga fram ett förslag för att uppmuntra offentlig upphandling av 
rena fordon.   
 
Den balans man vill uppnå mellan inhemskt och importerat biobränsle tillhör råvaror som hör 
hemma på världsmarknaden. Av denna anledning kommenterar kommissionen att det varken 
är möjligt eller önskvärt att EU blir självförsörjande på detta område.38  
 
För att stödja arbetet med framtagande och användning av biobränslen kommer kommissio-
nen att se över regelverket för detta område. Bedömningen är att det åtminstone fram till 2010 
inte kommer att finnas någon större konkurrens om råvaror: biodrivmedel kommer huvudsak-
ligen från jordbruksgrödor, medan råvarorna för el och uppvärmning i huvudsak hämtas från 
trä och avfall. 
 
Slutligen presenterar kommissionen olika ingripande åtgärder för jordbrukssektorn. Åtgärder-
na innebär bl.a. 

• Stöd och information om odling av energigrödor 
• Översyn av de regler som reglerar energiutvinning från animaliska biprodukter i syfte 

att underlätta användningen  
• Forskning och utveckling inom det sjunde ramprogrammet  

Här markeras bl.a. behovet av att främja utvecklingen av en "plattform för biobränsleteknik" 
och "bioraffinaderi", det vill säga ett koncept om hur man kan utnyttja alla växtdelar optimalt.  
 
Det finns även andra åtgärder i handlingsplanen som kan komma att öka användningen av 
förnybar energi. Dessa åtgärder kan få indirekt effekt på jordbruket genom en ökad efterfrågan 
på exempelvis biomassa från jordbruket. Exempel är en översyn av direktivet om främjande 
av användningen av biodrivmedel, direktivet om bränslekvalitet samt regelverket för avfalls-
hantering.  Handlingsplanen kompletteras av en konsekvensanalys. 
 

                                                 
37 Europeiska kommissionen (2005) Handlingsplan för Biomassa s. 2 
38 Ibid s. 7 
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2.3 Grönboken om ”En Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och 
trygg energiförsörjning”. 
Kommissionen lade enligt den energipolitiska agendan och nya utmaningar på energiområdet 
fram den andra grönboken för energisektorn den 8 mars 2006. Denna grönbok utarbetades 
fram lagom i tid till det toppmöte som hölls den 23-24 mars 2006. Förhoppningarna var att 
medlemstaternas stats- och regeringschefer med denna grönbok som grund skulle fatta nöd-
vändiga beslut för en gemensam energipolitik. 
 
Den nya grönboken innehåller förslag och alternativa åtgärder för en ny allsidig energipolitik. 
Kommissionen lyfter fram sex nyckelområden för hur de nya utmaningarna skall kunna han-
teras och den grundläggande frågan är: ”finns det någon enighet om att vi är i behov av en 
gemensam europeisk strategi”? Nästa fråga blir då om de centrala principerna för en sådan 
strategi skall vara hållbarhet, konkurrenskraft och säkerhet?.39

 
Kommissionen ser den inre marknaden som en slags central drivmotor i arbetet med att ut-
forma en gemensam energipolitik. För att skapa en öppen och gemensam inre energimarknad 
ser kommissionen ett behov av tydliga men flexibla ramar. Tydliga för att reglerna enkelt och 
snabbt skall kunna införas i gemenskapen. Flexibla eftersom de kommer att behöva uppdate-
ras regelbundet. Kommissionen föreslår därför en strategisk översyn av EU:s energipolitik 
som regelbundet läggs fram inför rådet och parlamentet.   
 
Ett gemensamt agerande kräver gemensamma ställningstaganden. Av denna anledning utarbe-
tade kommissionen denna grönbok i form av frågeställningar som behöver besvaras för att 
överhuvudtaget och framförallt kunna ge gemenskapen den kompetens som krävs för att kun-
na harmonisera och betrygga den inre marknaden. Dessa frågeställningar indelas i sex nyckel-
områden, vilka behandlas nedan. 
 

2.3.1 Konkurrenskraft och den inre marknaden för energi. 
Den stora huvudfrågan är om det råder en enighet om den stora betydelse som en inre mark-
nad för energi har för den gemensamma energistrategin. Vilka åtgärder är vi i så fall beredda 
att ta för att betrygga en sådan marknad?  
 
Kommissionen förespråkar en gemensam marknad, där man ser marknadsförutsättningarna 
som helt nödvändiga för att uppnå de gemensamt föreslagna energimålen. Konsumenterna 
skulle garanteras sänkta energipriser samtidigt som vi skulle förbättra försörjningstryggheten 
och öka vår konkurrenskraft.40 En inre marknad skulle också gagna miljön, där konkurrens-
kraften skulle leda till nedläggningar av mindre energieffektiva företag. Här föreslås vidare 
att de gemensamma reglerna behöver ses över för att ge likadana marknadsförutsättningar. 
Idag hindrar de olika nationernas skillnader inom energisektorn en marknad som fullt ut skul-
le betrygga en inre energimarknad.  
Under utgången av 2006 går införandetiden för den andra uppsättningen av El- och gasdirek-
tiven ut. Kommissionen räknar med att efter denna tid ha avslutat en pågående konsekvens-
bedömning som utreder om den rådande konkurrenssituationen på gas- och elmarknaden är 

                                                 
39 Europeiska kommissionen (2006) ”En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiför-
sörjning” s 4 
40 Ibid s. 5 
40 Ibid s. 6 
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tillräcklig. Utredningen förväntas också besvara frågan om eventuell kompletterande lagstift-
ning är nödvändig för detta område?41

 
För de lika konkurrensförutsättningarna föreslår kommissionen: 
 

• Ett sammankopplat europeiskt elnät. Detta kräver harmoniserade och jämförbara vill-
kor för tillträde till nätet vilket kan uppnås genom ett europeiskt nätkodex. För att ga-
rantera att de gemensamma reglerna efterföljs kan en europeisk tillsynsmyndighet 
upprättas. 

 
• Ett fortsatt arbete med en så kallad sammankopplingsplan som mera handlar om att 

möjliggöra den fysiska tillgången till nät och sammankopplingen av befintliga nät. 
Detta kräver en ökad fysisk kapacitet för att fullt ut kunna koppla samman befintliga 
nät samt ett arbete med att koppla in medlemstater som i dag helt står utanför det ge-
mensamma nätet de så kallade energiöarna. Planen med ett sammankopplat nät är att 
förbättra konkurrensförhållandena genom att ge alla aktörer inom den gemensamma 
marknaden liknande möjligheter 

 
• Investeringar för ersättning av föråldrad energiproduktionskapacitet samt säkerställan-

de av en reservkapacitet som backup till förnybara energikällor med varierade resurs-
perioder. 

 
• Uppfyllandet av de gemensamma kraven som garanterar likadana konkurrensvillkor. 

Kommissionen föreslår att strängare krav skall ställas på medlemstater som inte riktigt 
och fullt ut implementerar de nya marknadsvillkoren genom el- och gasdirektiven.  

 
• Den inre marknadens viktigaste mål är att främja den gemensamma industrins konkur-

renskraft, som ger ökad tillväxt och sysselsättning. Politiska beslut behöver av den an-
ledningen stödja välstrukturerade, stabila och förutsebara regelverk. Kommissionen 
föreslår vidare att energipolitiken skall riktas emot kostnadseffektiva lösningar. Beslut 
behöver även tas om hur den energiintensiva branschens rätt att bryta emot konkur-
rensreglerna skall hanteras?42   

 

                                                 
41 Europeiska kommissionen (2006) ”En Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiför-
sörjning” s. 7 
42 Ibid s. 8 
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2.3.2 En marknad som garanterar försörjningstrygghet och solidaritet mellan med-
lemsländerna. 
Kommissionen framhåller vikten av en öppen och förutsebar marknad samtidigt som vi är i 
behov av en fysisk säkerhet mot eventuell yttre påverkan som negativt kan påverka den ge-
mensamma marknaden exempelvis naturkatastrofer, terroristhot och leveransavbrott. För detta 
område presenterar kommissionen eventuella åtgärdsområden för framtiden: 
 

• Ett europeiskt energiobservatorium som i förebyggande syfte identifierar eventuella 
brister i infrastruktur och utbud. Observatoriet skulle även kunna komplettera den in-
ternationella energibyråns arbete på EU-nivå.  

 
• En formell gruppering av systemansvariga. För ökat samarbete och informationsutbyte 

samt i syfte att fastställa gemensamma EU-normer för säkerhet och tillförlitlighet. 
Förslagsvis skulle denna gruppering kunna utveckla ett europeiskt center för energinät 
för insamlande, analyserande och offentliggörande av viktig information. 

 
• För infrastrukturens säkerhet och solidaritetsåtgärder förslår man stödjande mekanis-

mer för stöd till länder vars infrastruktur på något sätt skadats. Gemensamma standar-
der och åtgärder skall skydda infrastrukturen. 

 
Slutligen föreslås en översyn av Europas olje- och gaslager, där man eventuellt skulle ha en 
mera öppen och offentlig information för ökad insyn på oljemarknaderna.  
 

2.3.3 En trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning: en mer hållbar, effektiv och 
diversifierad energimix 
För frågan om var kompetensen för ländernas energimix skall ligga, föreslår kommissionen 
att medlemstaterna själva avgör vilka energikällor de är villiga att utveckla. Däremot skall 
denna valmöjlighet regleras genom tydliga europeiska ramlagar.43 Denna styrning anses av 
kommissionen som helt nödvändig eftersom medlemstaternas val av energimix oundvikligen 
påverkar grannländernas och hela gemenskapens situation i energifrågan.  
 
Den strategiska översynen kan enligt kommissionen ge tydliga ramar inom vilka medlemslän-
derna själva har rätt att forma sin nationella energimix. Det underlag som arbetas fram vid 
översynen skall även ge en analys av vilka för- och nackdelar som kan förväntas vid valet av 
olika energikällor. Kärnkraften står i dag för ungefär en tredjedel av EU:s hela energiproduk-
tion samtidigt som det finns en oro och osäkerhet av hur vi skall hantera kärnavfallet så att 
kärnkraftens användning i dag kan förespråkas som ett hållbart val. Översynen kan lyfta fram 
den oundvikliga kärnkraftsdebatten till en diskussion som genom analysen ger välgrundad, 
objektiv och öppen debatt.44  
 
För framtagande av hållbara energilösningar föreslås en ”övergripande strategisk målsätt-
ning”. Målsättningen skall ta hänsyn till hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghe-
ten. Genom en noggrant utarbetad konsekvensanalys ser kommissionen att målsättningen 

                                                 
43 Europeiska kommissionen (2006) ”En Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiför-
sörjning” s. 9 
44 Ibid sid. 10 
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skall utformas på ett sätt som blir direkt tillämplig vid nationernas val av energimix.45 Exem-
pelvis kan denna målsättning fastlägga en miniminivå av EU:s totala energiproduktion som 
skall komma från säkra energikällor med låg energiförbrukning. Målsättningen kan även ge 
en bild av vilka risker som kan förväntas vid importberoende.   
 

2.3.4 En samstämmig strategi för att hantera klimatförändringar  
Inom detta område konstaterar man att vårt agerande för att minska växthusgaserna är av 
största vikt. Här poängteras även vikten av ett snabbt agerande. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter utgör ett flexibelt och kostnadseffektivt ramverk för klimatvänligare energilös-
ningar. En översyn av handelsystemet skulle kunna ge lösningar som breddar och förbättrar 
dagens handelsystem.  
 
Kommissionen uppmanar medlemstaterna och regionerna att vid planeringen av nationella 
strategiska referensramar och operativprogram för den kommande budgetperioden 2007-2013 
använda sig av sammanhållningspolitikens avsatta stödjande åtgärder för hållbara energilös-
ningar.  
 
Energieffektiviseringar 
För energieffektiviserande åtgärder baserar förslaget sin målsättning på en redan tidigare utar-
betat grönbok för energieffektiviseringar från år 2005, som visar på en minskad energian-
vändning med 20 % fram till år 2020 genom föreslagna åtgärder. Kommissionen kommer 
under år 2006 att lägga fram en åtgärdsplan som syftar till att uppfylla denna besparingspoten-
tial.46 En sådan utveckling beräknas ge besparingar på 60 miljarder euro, samtidigt som den 
ökar försörjningstryggheten och skapar nya arbetstillfällen.47 Åtgärdsplanen kan senare fun-
gera som en förebild för energieffektiviserade åtgärder i världen, i samarbete med Internatio-
nella energiorganet och Världsbanken.  
 
Ökad användning av förnybara energikällor 
EU:s målsättning för förnybar energi sattes år 2001 och innebär att 21 % av den totala energi 
användningen inom gemenskapen år 2010 skall komma från förnybara energikällor48. År 
2003 beslöt man att minst 5,75 % av all diesel och bensin skall ha ersatts med biobränslen.49 
För att lyckas uppnå gemensamma klimatförändringsmål och minska importberoendet av fos-
sila bränslen måste fastlagda mål uppnås samtidigt som fler åtgärder kommer att krävas.  
 
För att uppnå tidigare målsättningar för förnybar energi och biobränsle kommer kommissio-
nen parallellt med den strategiska översynen att lägga fram en vägledande plan för förnybar 
energi.  Planen kommer att utreda vilka aktiviteter, målsättningar, lagstiftningar och vilken 
forskning som kan hjälpa till att stödja det fortsatta arbetet. Planen skall utformas genom en 
konsekvensanalys samt genom jämförelser med andra liknade förnybara energikällor och 
andra alternativ.  

                                                 
45 Europeiska kommissionen (2006) ”En Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiför-
sörjning” s. 9 
46 Ibid s. 11 
47 Ibid s. 10 
48 Ibid s. 12. 
49 Ibid s.12 
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Övriga klimatvänliga energilösningar  
Andra klimatvänliga energilösningar är avskiljning av koldioxid och geologisk lagring i kom-
bination med teknik för rena fossila bränslen. Tekniken har idag en ekonomisk möjlighet och 
användningsområdet för återvinning av olja och gas. Förslaget är att bl.a stödja forskning och 
utveckling inom dessa energilösningar. Andra stimulerande marknadsåtgärder för dessa lös-
ningar kan vara att minska kostnaderna för tekniken samt införa dessa tekniska lösningar in i 
systemet för handel med utsläppsrätter50.  
 

2.3.5 Främjande av innovation: en strategisk energiplan 
Förutsättningarna för en hög konkurrenskraft och utveckling kräver nya tekniska lösningar 
inom energiteknik. Här föreslås ett fortsatt samordnat arbete i form av en strategisk plan för 
energiteknik. Detta samlade arbete skall stödja en fortsatt utveckling och öka spridningen av 
redan användbara lösningar.51.Planen är att stärka europeiska forskningsinsatser för att und-
vika att samma forskning sker på två gånger. Europeiska teknikplattformar kan bidra till 
gemensamt planerande och information om FoU. 
 
EU behöver se över hur man finansiellt kan stödja en mera strategisk energiforskning samt 
vilka andra eventuella åtgärder kan behövas för en ökad integration och samordning inom 
EU:s programprojekt för forskning och innovation. Här kan det vara lämpligt att bygga vida-
re på redan tillgängliga lösningar.  
 
Kommissionen föreslår vidare att Europa bör utveckla ”ledande marknader” för innovation. 
Genom ett integrerat och samordnat arbete kan företag, medlemstaterna och kommissionen 
tillsammans ha en hög potential till att finna hållbara energitekniska och klimatvänliga lös-
ningar. Politiska åtgärder kan hjälpa till att öppna upp markanden för nya energitekniska lös-
ningar. Nya och redan befintliga stödåtgärder så som systemet för handel med utsäppsrätter, 
gröna certifikat, och inmatningspriser ger förbättrad genomslagskraft till miljöanpassad ener-
giproduktion52

 

2.3.6 En sammanhängande energipolitik gentemot omvärlden 
Kommissionen föreslår att gemenskapen enas om en gemensam energipolitik gentemot om-
världen. För att kunna uppnå en hållbar konkurrenskraftig och trygg energipolitik är vi i be-
hov av att forma en gemensam vision. De nämnda åtgärderna och den strategiska översynen 
skall fungera som stöd i uppbyggandet av denna gemensamma hållning. Kommissionen klar-
gör att endast en klar definierad och samordnad energipolitik kan hjälpa oss att klara av de 
utmaningar vi nu står inför inom energipolitiken. Den planerade översynen skall genom den 
samlade undersökningen identifiera vilken lagstiftning och vilka åtgärder som kommer att 
krävas i den energipolitiska processen och framtida utvecklingen. Översynens regelbundna 
rapporter kan ge ett bra stöd för de beslutsunderlag som kommer att krävas i skapandet av en 
gemensam samlad energipolitik.  
 
En tydlig strategi för en tryggad diversifierad energiförsörjning 
                                                 
50 Europeiska kommissionen (2006) ”En Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiför-
sörjning” sid.13. 
51 Ibid sid.14. 
52 Ibid sid.14. 
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Strategin bygger på att ge såväl den samlade gemenskapen och enskilda medlemstater eller 
regioner ett gemensamt tillvägagångssätt för satsningar på infrastrukturen. Översynen skulle 
här förankra beslut om satsningar på upprustning och anläggning av ny infrastruktur. Översy-
nen skulle även ge beslutsfattarna klarare riktlinjer till vilka konkreta politiska och ekonomis-
ka åtgärder och föreskrifter som kommer att krävas. 
 
Energipartnerskap med producenter, transitländer och andra internationella aktörer 
Vårt importberoende av energi från olika producent- och transitländer har genom olika ener-
gidialoger visat sig vara ett ömsesidigt beroende mellan EU och dess partners. Allteftersom 
energifrågan växer får det även en innebörd av att EU för laterala diskussioner med bl.a  
USA, Kina och Indien och bilaterala med G8. Dessa dialoger bör föras genom en gemensam 
samlad energipolitisk vision som är ämnad att växa fram genom översynen. 
 
Dialog med stora energiproducenter och energileverantörer 
EU:s import av energi kommer från ett flertal internationella energileverantörer bl.a OPEC 
och gulfstaternas samarbetsråd. Det samarbete som finns mellan Ryssland och EU bör ses 
som ett jämbördigt beroende av båda parter, EU utgör för Rysslands del den största energile-
verantören samtidigt som vi är helt beroende av Rysk energi. Detta samarbete kan ses över 
och utformas efter säkerhet och förutsägbarhet från båda parter samtidigt som investeringar 
för ny kapacitet behöver ses över. 53  
 
En utökad alleuropeisk energigemenskap 
Planeringen med att se över EU:s egen energiinfrastruktur behöver innefatta samarbete med 
grannländerna. Genom en väl fungerande inre marknad ökar möjligheterna att till förutsäg-
barhet och insyn vilket leder till förbättrad kontrollapparat som i sin tur ger en ökad försörj-
ningstrygghet. Detta kommer som redan tidigare nämnts att kräva en del investeringar i ut-
veckling och utbyggnad av det europeiska elnätet. Samarbetsavtal med EU: s grannländer ger 
under dessa förhållanden en situation som båda parter vinner på. Grannstaterna når en likadan 
försörjningstrygghet samtidigt som de satsningar som gjorts inom transeuropeiska energinät 
utnyttjas fullt ut.  
 
Krishantering 
EU behöver i krissituationer som brist på gas och olja kunna agera både snabbt och samord-
nat. Denna krisberedskap är i dag i behov av att ses över.  
 
Integration av energipolitiken på den internationella arenan 
De utmaningar som vi nu står inför inom energisektorn är även aktuella globalt, länder som 
USA, Kanada, Kina, Japan och Indien kan i framtiden ses som samarbetspartners. Den inter-
nationella energipolitiska debatten behöver föra diskussioner om klimatförändringar, energief-
fektivitet och förnybara energikällor, forskning och utveckling, global marknadstillgång och 
investeringstrender. I och med förbättrad energiteknik minskade utsläpp av växthusgaser och 
så vidare ökar vi tillsammans inte endast EU:s försörjningstrygghet, samarbetsavtal inom 
energisektorns olika områden gynnar oss alla globalt. EU kan i internationella samarbetsfo-
rum kräva en geografisk utvidgning av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Som ett 
steg emot denna utvidgning kan förslag om ett internationellt avtal om energieffektivitet ge 
det tekniska samarbetet en knuff i rätt riktning.  
  
Energi för Utveckling 
                                                 
53 Europeiska Kommissionen (2006) ”En europeisk strategi för en Hållbar, Konkurrenskraftig och Trygg energi-
försörjning sid. 16 
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Utvecklingsländerna har i vissa fall möjlighet att bättre utnyttja de naturtillgångar som finns i 
landet för energiutvinning. Stöd från EU kan ge dessa länder förbättrade möjligheter att nyttja 
tillgångarna samtidigt som förnybara energikällor skulle minska oljeberoendet. Kyotoproto-
kollets mekanism för ren utveckling kan öka nödvändiga investeringar även i dessa länder.54

 
Slutsats  
Kommissionens strategiska översyn av energisektorn kommer att hjälpa till att skapa en holis-
tisk syn av energisektorns olika delar. Översynen kommer att vara av största vikt i definition 
av konkreta åtgärder, fördelning av ekonomiska resurser och skapande av målsättningar. 
Dessutom föreslår man ett strategiskt mål som balanserar en hållbar utveckling mellan de tre 
centrala målen om hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Medlemsstaterna bör 
själva få välja sin egen energimix utifrån den konsekvensanalys som föreslås ge ett värdefullt 
ramverk för nationella val av energimix. Det strategiska målet kan styra staterna till val av 
säkra energikällor upp till en minimiandel. 55   
 

2.4 Toppmötet den 23-24 mars 2006 
Under Europeiska Rådets möte i Bryssel den 23-24 mars 2006 fann medlemstaternas stats- 
och regeringschefer slutligen en överensstämmande vilja av att skapa och utforma gemensam 
energipolitik. Överenskommelsen grundades på kommissionens tidigare utgivna grönbok (se 
ovan 2.3).  
 
Europeiska rådet meddelar efter överenskommelse att man efterlyser en gemensam energipo-
litik för Europa. Medlemsländerna är nu även överens om att den gemensamma energipoliti-
ken bör utformas för att uppfylla en effektiv gemenskapspolitik som på ett enhetligt och kon-
sekvent sätt balanserar mellan politikområdena på ett sådant sätt att uppfyllandet av målsätt-
ningarna försörjningstrygghet, konkurrenskraft och miljöhållbarhet möjliggörs. 
 
Deklarationen från toppmötet framhåller betydelsen av att en gemensam energipolitik behöver 
integreras på ett konsekvent sätt. Integreringen behöver ske inom aktuella politikområden som 
miljö, sysselsättning, regional och transportpolitik. I framtiden kommer även utvecklings- och 
utrikespolitiken att få en allt mera betydande roll för vår fortsatta energiförsörjning. Rådet 
sammanträder inom olika konstellationer. Medlemsländernas ministrar sammankallas till Eu-
ropeiska Unionens råd för beslutstaganden inom olika politiska området. Vilken minister som 
deltar i vilket sammanträde beror av vad som skall avhandlas, för miljöfrågor sammankallas 
miljöministrarna, för juridiska frågor justitieministrarna och så vidare.56 Europeiska rådet 
uppmanar i och med energifrågans strategiska roll inom ett flertal politiska områden till bättre 
samordning mellan olika rådskonstellationer.  
 
Energipolitiken i Europa bör enligt deklarationen utformas efter medlemstaternas energibehov 
och den egna nationella energipolitiken. En nationell energipolitik kommer att tillåtas med 
begränsningen av de gemensamma perspektiven för uppnående av en långsiktig tillgång samt 
objektiva, öppna bedömningar av vilken energimix de enskilda staterna själva väljer. Europe-
iska rådet fastlägger och stödjer kommissionens val av målsättningar för den gemensamma 
energipolitiken om försörjningstrygghet, hållbarhet och konkurrenskraft. 
 
                                                 
54 Europeiska Kommissionen (2006) ”En europeisk strategi för en Hållbar, Konkurrenskraftig och Trygg energi-
försörjning s 17 
55 Ibid sid 18 
56 Europeiska kommissionen (2005) ” Så fungerar Europeiska unionen” s 7.  
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För ökad försörjningstrygghet  
• Rådet stödjer förslag om energidialoger, samt utveckling av en extern energipolitik till 

stöd för energipolitiska mål.  
• Ökad mångfald i olika lösningar av såväl interna som externa källor, val av olika leve-

rantörer och transportvägar samt investeringar till utvecklad infrastruktur  
• För ökad trygghet ser man även det nödvändigt att vi säkerställer ett gemensamt ope-

rativt tillvägagångssätt för eventuella krissituationer. 
 
En ökad konkurrenskraft skall nås genom: 

• Rimliga priser, uppfyllande åtgärder och införande av harmoniserande lagstiftning för 
en gemensam energimarknad. 

• Att säkerställa en fullständig, effektiv och öppen tillämpning av en lagstiftning för 
stöd av den inre markanden. Den inre markanden bör ha en nyckelroll för uppfyllandet 
av målet om försörjningstrygghet.  

• Att använda den inre marknadens mekanismer för relationer med grannländer, samt 
öka samordningen och en mera framträdande roll för tillsynsmyndigheterna  

• Att påskynda utvecklingen av regionalt energisamarbete. Den inre markanden för re-
gionala marknader behöver utvecklas. Utvecklingen skall ske med hänsyn till de 
”energiöar” som idag på grund av avsaknad av fysiskt tillträde till det gemensamma 
nätet är avskurna från den inre markanden.   

• Att främja snabb och enhetlig utveckling av lagring och infrastruktur. 
• En översyn av befintliga direktiv och regelverk. Reglerna bör utformas till att ge ett 

snabbare administrativ tillståndsförfarande samt gynnande av investeringsprojekt. 
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Främjandet av en miljöhållbarhet skall nås genom: 
• Ett starkare EU-ledarskap som betyder att vi behöver anta en ambitiös och realistisk 

handlingsplan för energieffektivitet för stödjande av det tidigare målet om 20 % ener-
gibesparing genom energieffektiviseringar till år 2020.  

• En fortsatt utveckling av förnybara energikällor inom hela gemenskapen. Planering av 
den fortsatta och pågående utvecklingen av förnybara energikällor med hjälp av kom-
missionens konsekvensanalys. Utvecklingsplanen är att gemenskapen skall uppfylla 
befintliga mål  till år 2010 ( se 4.1) samt framtida målsättningar. År 2015 vill man se 
en ökning av förnybara energikällor med 15 % och biobränsle med 8 %. En strategisk 
målsättning på lång och medellång sikt skall stödja en ökning av förnybara energikäl-
lor samtidigt som den minskar vårt importberoende, för uppfyllandet av målsättningar 
om tillväxt och sysselsättning   

• Tillämpning av handlingsplanen för biomassa. 
• Att i samband med den strategiska målsättningen slutföra översynen av EU:s system 

för handel med utsläppsrätter. Detta för att klara målen för klimatförändringar på ett 
kostnadseffektivt sätt samt bedömande av vilken potential som finns inom de olika 
sektorerna.   

• Att finansiellt stödja forskning och utveckling av effektiviserande åtgärder samt ut-
släppssnåla tekniker. Stödet skall även innefatta demonstrationer, och instrument på 
såväl nationell som gemenskapsnivå. 57 

 

2.4.1 Slutsats - från förslag till Beslut 
Denna jämförelse av frågeställningar och förslag i kommissionens grönbok till den gemen-
samma överenskommelsen på det gällande toppmötet, avser att ge en övergripande beskriv-
ning mellan kommissionens förslag och Europeiska rådets överenskomna vilja.    
 
Rådet har genom denna deklaration fastställt att vi i dag är i behov utav en gemensam energi-
politik. Beslutet gav stöd för att de centrala principer om försörjningstrygghet, konkurrens-
kraft och miljöhållbarhet skall finnas som prioriterade målsättningar för det fortsatta arbetet. 
Kommissionen ger i grönboken en bild av att en fungerade öppen inre marknaden som den 
viktigaste och mest centrala i utformandet utav en gemensam energipolitik. Rådet stödjer 
kommissionens inställning till att den inre marknaden kommer att spela en central nyckelroll i 
utformningen av energipolitiken samt uppfyllandet av de tre huvudmålsättningarna. Regel-
verk och tillsyn skall ses över, vilket senare kommer att garantera en inre energimarknad som 
fullt ut skyddar de gemensamma konkurrensförutsättningarna.  
 
Genom en strategisk och regelbunden översyn kommer kommissionen att rapportera om ener-
gisektorns olika utvecklingssteg samt ge en klarare gemensam bild av vilka åtgärder som 
kommer att krävas inom de olika områdena. En strategisk målsättning kommer att stödja för-
sörjningstryggheten genom fastlagda miniminivåer då staterna själva väljer energimix. Den 
nationella planeringen för hur energimixen skall se ut kommer att formas genom stöd från 
kommissionens konsekvensanalys. Denna kommer att visa på för och nackdelar med de olika 
energislagen. 
 

                                                 
57 Europeiska Rådet (2006) 775/06 s. 16 
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Deklarationen fastslår även att handlingsplanen för biomassa nu kan antas. Detta innebär 
bland annat att en fördubbling i användningen av biomassa, som i dag ligger på 4 % fram till 
år 201058. För att stödja arbetet med en sådan målsättning kommer kommissionen även att se 
över lagstiftningen som reglerar användning av biomassa.    
 
Kommissionen föreslog en sammankopplingsplan för ett gemensamt energinät med en euro-
peisk nätkodex som reglerar villkor för tillträde på nätet. Samtidigt förklarar man även beho-
vet av investeringar i infrastrukturen. Medlemsländerna enades om nödvändiga stöd till infra-
strukturen, därmed är det numera osäkert hur omfattande stödet kommer att vara, och om det i 
så fall skulle innefatta kommissionen förslag om en gemensam sammankopplingsplan och 
nätkodex.  
 
De förslag grönboken lade fram angående; 

• Ett gemensamt energiförsörjningsobservatorium,  
• Formell gruppering av systemansvariga för ökad nätsäkerhet 
• Framtagande av mekanismer som ger snabba solidaritetsåtgärder åt länder där infra-

strukturen på ett eller annat sätt skadats.  
• Framtagande av gemensamma standarder för skydd av den gemensamma infrastruktu-

ren.  
fick ingen respons i rådets deklaration. Däremot talar överenskommelsen om ett gemensamt 
operativt tillvägagångssätt för hantering av krissituationer med beaktan av solidaritet och sub-
sidiaritetsprincipen. I och med att kommissionens tredje punkt syftar till solidaritet och län-
dernas oförmåga att i svårigheter själva klara av skadad infrastruktur bör subsidiaritetsprinci-
pen tala för att just detta förslag kan numera ses som ett beslut. 
 
Kommissionen föreslår även stöd till klimatvänliga energilösningar och ett samordnat arbete 
inom FoU genom en strategisk plan. Deklarationen besvarar förslagen genom att man vill 
säkerställa tillräckligt stöd till FoU. Det generella utlovade stödet lämnar avgörandet om den 
strategiska planen skall uppfyllas eller ej i framtida politiska avväganden. Däremot måste kli-
matvänliga energilösningar vilka i dag högprioriteras, ses som lösningar vilka omfattas av 
beslutet.  
 
För en extern gemensam energipolitik beslutade europeiska rådet att arbetet bör ske genom ett 
nära samarbete mellan de olika institutionerna där diskussionen förs vidare vid nästa toppmö-
te. Då gemenskapens inre energimarknad fullt ut kan garanteras genom infrastruktur och till-
räcklig lagstiftning, kan vår energipolitik vara klar för att även användas i relationer med våra 
grannländer. En strategisk plan för ett sådant tillvägagångssätt prioriterades i beslutet. 
 
Överenskommelsen från Europeiska rådet visar nu att man gemensamt är beredda att agera 
enat i energipolitiken trots avsaknad av juridisk kompetens för området. Stats- och regerings-
chefernas gemensamma hållning visar vilken riktning den gemensamma politiken skall föras. 
Denna deklaration har nu i princip gett beslutsfattarna en oskriven legal kompetens för ener-
gipolitiska avgöranden som kan tolkas in i deklarationens beslutspaket. I framtida förhand-
lingar mellan medlemstater om antaganden av exempelvis lagstiftning, kan hänvisning göras 
till denna tidigare överenskommelse. Deklarationen kommer att utgöra en slags lös grund 
fram tills gemenskapen kan finna ett enande av en ny nödvändig konstitution eller nya mera 
omfattande beslutsunderlag. 
 

                                                 
58 Handlingsplan för biomassa s. 3 
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KAPITEL 3 
Kapitel 3 ger en övergripande bild av dagens gällande gemenskapsbestämmelser för energief-
fektiviseringar och förnybar energi. Norra Sveriges region har en mångfald av lösningar 
inom dessa områden. Mycket av berörd lagstiftning reglerar och stödjer regionens arbete 
inom dessa områden. De utvalda direktiven kan i dag sägas utgöra ”huvuddirektiven” inom 
område för förnybar energi och effektiviserande energilösningar.  

3.1 Förnybar energi 
Gemenskapens politiska arbete och gemensamma lagstiftning blir allt mer inriktad på klimat-
vänliga energilösningar. Förnybar energi stödjer Lissabonstrategin samtidigt som alla de tre 
centrala huvudmålen i energipolitiken uppfylls: Ökad tillväxt genom skapande av nya arbets-
tillfällen; Hållbara energilösningar genom minskade utsläpp av växthusgaser; En trygg energi-
försörjning genom minskat importberoende och ökad konkurrenskraft genom minskat hot om 
energiavbrott. Den framtida strategiska målsättningen skall riktas emot en ökning av förnybar 
energi i unionen. Den strategiska målsättningen visar på att förnybara energilösningar kom-
mer att innefattas i kommande energiinvesteringar på såväl medellång som lång sikt inom 
gemenskapen. 
 

3.1.1 Direktivet om främjande av förnybara energikällor 2001/77/EG 
Direktivet är grundat på miljöartikeln i art. 175 EGF. Förnybara energikällor har en stark till-
växt potential inom gemenskapen, även om de idag inte används fullt ut. Energi som produce-
ras från förnybara energikällor har många fördelar.  
 

• Produktionen bidrar till en hållbar utveckling eftersom framställningen i princip sker 
enligt naturens processer, och därigenom även bidrar till miljöskydd.59 

• Den har en positiv inverkan på social sammanhållning, genom att småskaliga projekt 
kan bilda sammanslutningar eller föreningar av närboende.  

• Den bidrar till försörjningstryggheten, då den minskar vårt importberoende. 
• De bidrar till att uppfylla Kyotoprotokollet och andra klimatmål. 

 
 
Direktivet upprättades för att öka användningen av förnybara energikällor inom Unionen. För 
att lyckas med detta åtagande skall medlemsländerna upprätta egna vägledande mål, som skall 
stämma överens med åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Nationella mål skall uppnå 12 % av 
den nationella bruttoenergianvändningen år 2010. Detta skall stödja den gemensamma mål-
sättningen om 12 % av den totala energianvändningen år 2010. 60  
 
Medlemstaterna kommer regelbundet att rapportera hur arbetet fortlöper, vilka framtida åtgär-
der som är planerade samt hur de skall uppnå angivet referensvärde i egna vägledande målet. 
Kommissionen kontrollerar och rapporterar hur medlemstaterna lyckas med åtagandet.61 Sve-
riges vägledande mål innebär att förnybara energikällor skall utgöra 60 % av landets totala 
energianvändning år 2010. Detta innebär en ökning med 10,9 % jämfört med 1997 års brutto-
energianvändning av förnybara energikällor. 62   
 

                                                 
59 2001/77/EG s 1 
60 Ibid sid.1 p7. 
61 Ibid. art 3.p4.  
62 Bilaga till 2001/77/EG sid.1 
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3.1.2 Biobränsledirektivet 2003/30/EG 
Biobränsledirektivet är upprättat enligt miljögrunden i art 175 EGF. Art 174 EGF anger att 
våra naturresurser skall nyttjas varsamt och rationellt. Olja, naturgas och fasta bränslen omfat-
tas av ett sådant nyttjande som anges i artikeln, men de är även de största källorna till de öka-
de koldioxidutsläppen. 63 Mot denna bakgrund vill kommissionen med detta direktiv öka an-
vändningen av biobränsle eller andra förnybara drivmedel. En hållbar utveckling kan befräm-
jas genom ökad användning av biomassa. 64 Nya jordbruks- och skogsbruksmetoder för fram-
ställning av biodrivmedel kommer att stödja en levande landsbygd med ökade tillväxtmöjlig-
heter och en mera mångsidig jordbrukspolitik. 65 Syftet med direktivet är att öka marknads-
förutsättningarna för biodrivmedel. En målsättning där medlemstaterna ersätter bensin eller 
diesel med biodrivmedel skall främja användningen av biodrivmedel. 66   
 
Syftet med direktivet är att öka marknadsförutsättningarna för biodrivmedel. En målsättning 
där medlemstaterna ersätter bensin eller diesel med biodrivmedel skall främja användningen 
av biodrivmedel. 67   
 
Direktivet bygger på subsidiaritetsprincipen, där gemenskapen utformat en central målsätt-
ning för uppfyllande av medlemstaterna. Genom att varje medlemsstat uppfyller ett referens-
värde på (2) % av statens totala energiinnehåll (år 2005), från bensin och diesel för transport-
ändamål. Den beräknade mängden skall sedan ersättas med biodrivmedel. En successiv ök-
ning av referensvärdet skall år 2010 ligga på 5,75 %.68

 
Medlemsstaterna väljer själva tillvägagångssätt för uppfyllandet av direktivet. Kontrollfunk-
tionen av direktivets uppfyllande sker genom rapportering. Rapporterna ska bland annat be-
handla åtgärder som vidtagits, nationella resurser och den årliga totala försäljningen av biod-
rivmedel69. Kommissionen som utvärderar rapporterna använder dessa som underlag för en 
gemensam rapportering för uppföljning av det gemensamma målet70.  
 

3.2 Energieffektiviseringar 
Gemenskapens energipolitiska insatser är främst inriktade på konsumtionssidan där energibe-
sparingar och effektiviserande lösningar skall bidra till en tryggare energiförsörjning.  

3.2.1 Direktiv om Byggnaders energiprestanda 2002/91/EG 
Den legala grunden för direktivet är art. 175 i fördraget, och syftar till att utgöra ett miljö-
skydd. Miljöskyddet uppnås genom att gemenskapen inför likadana effektiviserande regler i 
syfte att varsamt och rationellt utnyttja naturresurser, samt minimera vår miljöpåverkan i 
samband med energianvändningen i våra byggnader71 samtidigt som hänsyn skall tas till ut-
omhusklimat och lokala förhållanden samt fastlagda krav på inomhusklimat och kostnadsef-
fektiviseringar72.  
 
                                                 
63 2003/30/EG p 2. 
64 Ibid p. 10 
65 Ibid p. 15 
66 Ibid p 14 
67 Ibid p.14 
68 Ibid.art 3 p ii 
69 Ibid.art 4 
70 Ibid art 4 p2 
71 Ibid.sid, 1 p1 och 2. 
72 Ibid art 1 
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Gemenskapen skall genom subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen kunna ställa 
krav och fastlägga mål för att på bästa sätt uppnå en energiprestanda för byggnader.73 Detta 
stämmer överens med tidigare beslut om energieffektiviseringar för byggnader.74 En bygg-
nads energiprestanda skall beräknas genom en gemensamt fastlagd metodik som ger utrymme 
för åtskillnader i byggnader exempelvis värme och luft konditionering, användning förnybara 
energikällor utformning och användning av byggnaden med mera.75 Genom förbättringar av 
byggnaders energiprestanda, certifiering, krav på nya byggnader och inspektioner skall direk-
tivet främja en effektivisering av den energianvändning som förbrukas i byggnader inom uni-
onen.  

3.2.2 Direktiv om Eko-design för energianvändande produkter 2005/32/EG 
Direktivet är baserat på miljögrunden i artikel 95 EGF. Eko-designdirektivet syftar till att 
uppnå en hög skyddsnivå, genom att minska den miljöpåverkan som energianvändande pro-
dukter har.76 En minskad miljöpåverkan samt minskad energiförbrukning genom effektivise-
ringar som gynnar en hållbar utveckling.77  
 
Genom en harmoniserad lagstiftning skall detta direktiv fastlägga gemensamma krav på eko-
design för energianvändande produkter.78 Direktivet omfattar inte transportmedel för varor 
eller personer.79 Energianvändande produkter skall uppfylla särskilda krav innan de kan släp-
pas ut på markanden.80 Produkter som uppfyller kraven skall lätt kännas igen med en CE-
märkning.81 Märkningen är ett godkännande av att produkten uppfyller fastlagda krav samti-
digt som det förenklar för konsumenten vid val av mera energisnåla varor. Medlemsländerna 
skall själva genom myndighetsutövning kontrollera att reglerna efterföljs.82 Genom egna upp-
rättade myndigheter skall medlemstaterna kontrollera att särskilda krav uppfylls samt begära 
upplysningar av berörd part samt ta stickprover.83

 
Genom likadana energibesparande åtgärder, märkning och kontroll skall dessa harmoniseran-
de bestämmelser stödja en hållbar utveckling i form av energibesparingar och minskad miljö-
påverkan. 

3.2.3 Direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation om hushålls-
apparaters förbrukning av energi och andra resurser 92/75/EEG 
Direktivet är grundat på art 100 a. Medlemstaterna har utryckt en vilja av att skapa ett gemen-
samt och obligatoriskt märkningssystem för konsumentinformation och märkning av hus-
hållsapparaters energiförbrukning. De harmoniserade systemet skall avskaffa handelshinder 
och därigenom stödja konsumenterna till att köpa mera energieffektiva produkter.84  Direkti-
vet stödjer art 130 som anger ett varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurser. Genom 
minskad förorening av vår miljö och ett rationellt användande av energi, gynnar märkningssy-
stemet även art 130.  

                                                 
73 2002/91/EG p 21. 
74 Ibid p.5. 
75 Ibid p 10 
76 Ibid p.8 
77 Ibid p.2 
78 Ibid art.1 
79 Ibid art 1 p.3 
80 Ibid art 1 p. 2 
81 Ibid art 5 
82 Ibid art 3 p.2 
83 Ibid art 3 
84 Ibid p.1 
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Syftet med direktivet är att skapa likadana nationella åtgärder inom gemenskapen för att of-
fentliggöra uppgifter genom märkning och information av energi eller andra resurser i hus-
hållsapparater. Konsumentens möjligheter att välja mera energisnåla och miljövänliga val 
skall därmed förbättras.85 Den information som direktivet avser att harmonisera, skall mätas 
enligt harmoniserade standarder och metoder. Även den användbara tillämpningen av dessa 
standarder och metoder måste kontrolleras på marknadsföringsstadiet.86

 
Ett harmoniserat regelverk som möjliggör för konsumenten att välja mer energisnåla och mil-
jövänliga val stödjer en hållbar energiförsörjning i den mån konsumenterna väljer hållbarare 
produkter. 

3.2.4 Kraftvärmedirektivet 2004/8/EG 
Direktivet har sin grund i art 175 EGF. Genom ökad användning av kraftvärme inom gemen-
skapen bidrar direktivet till minskade utsläpp av växthusgaser och bidrar därför även till att 
uppnå våra ansvarstaganden i och med Kyotoprotokollet och FN: s ramkonvention om klimat-
förändringar.87 Direktivet ökar även vår försörjningstrygghet genom ökad produktion av ener-
gi i gemenskapen minskar vi även vårt importberoende.  
 
Direktivet stämmer även väl överens med den strategiplan om Hållbar utveckling som antogs 
på toppmötet i Göteborg 2001. I denna strategi angavs klimatförändringarna utgöra det största 
hindret för en hållbar utveckling.88  
 
Syftet med direktivet är att öka energieffektiviseringen och försörjningstryggheten. En 
gemensam överensstämmande metod för beräkning av kraftvärmeproducerad el och anvis-
ningar om genomförande skall stödja främjandet och utvecklingen av kraftvärme i unionen.89 
Medlemstaterna skall enligt subsidiaritetsprincipen art 5 själva avgöra genomförande form för 
direktivets uppfyllande.90

 
Kommissionen kommer att fastlägga gränsvärden för effektiviseringar vilket används i uträk-
ningsmodellen. Modellen tar hänsyn till kraftvärme utvinningens olika faktorer såsom kon-
struktionsår och bränsletyper.91 Genom gränsvärdeuträkningen kan medlemsstaterna märka el 
som produceras från kraftvärmevärken med en ursprungsgaranti. Ursprungsmärkningen gör 
det möjligt för producenter att visa att elen är producerad enligt bestämmelserna.92 Märkning-
en skall ske av nationella oberoende myndigheter.93

 
Medlemstaterna skall analysera potentiella nationella förutsättningar för utveckling av kraft-
värme. Analyserna inlämnas sedan regelbundet till kommissionen för utvärdering av nationel-
la framsteg. Kommissionen kommer att sammanställa rapporter efter de inlämnade analyserna 
som visar på hur de nationernas potentiella möjligheter att öka kraftvärme ökar i unionen. 94

 
                                                 
85 92/75/EEG art 1.  
86 Ibid p. 5 
87 2004/8/EG p.4 
88 Ibid p4. 
89 Ibid p 4 och art 1 
90 Ibid p.32. 
91 Ibid art 4. 
92 Ibid art 5 
93 Ibid art 5 p2 
94 Ibid art 11 
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3.3 Slutsats Direktiv 
De ovan nämnda direktiven syftar till att stödja en energipolitik som minskar vår energikon-
sumtion och minska den miljöpåverkan som energikedjan bidrar till. Målsättningarna med 
dessa gemenskapsregler är långt ifrån tillräckliga för att uppnå en gemensam energipolitik 
vilken uppfyller en beroendegrad som balanserar, men inte äventyrar uppnåendet av Lissa-
bonmålet. Målsättningar som gemensamma klimatförändringsmål och minskat beroende av 
fossila bränslen kräver även de fler och mer omfattande åtgärder. Uppfyllandet av målsätt-
ningarna angående förnybar energi och biobränsle i ovannämnda direktiv, har i dag inte de 
åtgärder som krävs. I handlingsplanen för biomassa bekräftar kommissionen att de fastlagda 
referensvärdena i direktivet om biodrivmedel inte kommer att kunna uppnås. De målsättning-
ar som finns i direktivet om förnybar energi kommer inte heller att kunna uppfyllas. För upp-
fyllandet har Europeiska rådet numera beslutat att följa kommissionens förslag om en vägle-
dande plan. Planen införs nu som stöd för fullgörande av det redan tillämpliga direktivet.  
 
Direktiven för byggnaders energiprestanda avser att främja en effektiviserande användning av 
energi i byggnader. Medlemstaternas införande av detta främjande är däremot kontrollerad 
genom en fastlagd metodik. Krav finns även på certifiering av nya byggnader. Direktiv som är 
avsedda till att främja syftet med direktivet ger även mer utrymme till avvägningar i uppfyl-
landet av direktivet. Själva begreppet främjande kan sägas utgöra en vag målsättning som 
dessutom överlämnas till nationerna själva har att tolka. Den kontrollerade och väl utformade 
metodiken skall däremot ge en bättre bild av i vilken omfattning man lyckats implementera 
direktivet. 
 
Kraftvärmedirektivet har en liknade funktion. Direktivet avser att främja användningen och 
utvecklingen av kraftvärme i unionen. Fastlagda gränsvärden som används i en uträknings-
modell visar hur effektivt kraftvärmen används. El som godkänns enligt gränsvärdet får en 
ursprungsmärkning. Direktivet är relativt nytt, den första rapporteringen av hur nationerna 
uppfyllt kraven skall inlämnas under år 2007. Ett främjande genom en ökad användning skall 
enligt detta direktiv uppfyllas genom mera utformade och bestämda krav, även om också detta 
direktiv syftar till att främja effektiviserande åtgärder.  
 
Målsättningen i Eko-designdirektivet är att uppnå en hög skyddsnivå för vår miljö. CE-märkta 
produkter skall i en större utsträckning ge information till konsumenter och användare vilka i 
slutändan kan hjälpa till att uppnå detta syfte.  
 
Direktivet om märkning av hushållsapparater syftar till att förenkla för konsumenter och 
andra användare att välja mer energivänliga val. Hur funktionen av denna typ av direktiv fun-
gerar kan endast mätas genom marknadsundersökningar. 
 

Den strategiska översyn som planeras av kommissionen kommer förhoppningsvis att identifi-
era och stödja åtgärder som kommer att krävas för uppfyllande av fastlagda målsättningar. De 
ovan nämnda direktiven speglar i dag det pågående politiska läget. Genom bland annat dessa 
direktiv har vi börjat agera i energifrågan. Den strategiska roll som energifrågan utgör kräver 
en mångfald av lösningar. Dessa direktiv visar tydligt att ett mera omfattande gemensamt re-
gelverk kommer att krävas. De målsättningar som man avser att uppfylla genom dessa direk-
tiv, utgör en viktig del i processen, men är långt ifrån tillräckliga för områdena för effektivise-
ringar och förnybar energi. Kommissionens stödåtgärder för biobränsle direktivet och direkti-
vet för förnybar energi skall hjälpa till att nå fastlagda målsättningar. 
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KAPITEL 4 

Diskussion 
 
I dag står EU:s medlemsstater inför en rad utmaningar i och med den ökade energianvänd-
ningen och importberoendet. Varje medlemsstats sårbarhet inför en instabil energiförsörjning 
står i direkt proportion till dess beroendegrad. Med denna anledning har också behovet av ett 
gemensamt agerande i energifrågan vuxit till att bli en av de hetaste frågorna på den europeis-
ka agendan. 
 
Det är av största vikt att vi idag förstår energipolitikens strategiska roll. Beslutsfattande inom 
andra politikområden, kan påverka möjligheten att vidta energipolitiska åtgärder. Inom många 
politikområden talar man idag om behovet att integrera frågorna. Den del i flera politikområ-
den som energifrågorna har, kräver i dag att vi försöker skapa en helhetsbild av vilken inne-
börd energin som motor i vårt samhälle utgör. Kommissionens strategiska översyn syftar till 
att besvara och kartlägga vilka energiåtgärder som kommer att krävas. Därmed kommer denna 
översyn att spela en avgörande roll i skapandet av den framtida energipolitiken vilken utgör 
grunden till kommande lagstiftning. En enad och mer konkret politik ger lagstiftaren utrymme 
att forma tydligare direktiv, vilka bättre uppfyller den politiska målsättningen. En mer konkret 
politik kan även bidra till att främjande direktiv får bättre genomslagskraft, genom att mer 
omfattande åtgärder kan krävas i dessa direktiv.  
 
Kommissionens första grönbok om framtagande av en gemensam strategiplan syftar egentli-
gen till att finna lösningar för att garantera medborgarna ren energi, till en rimlig kostnad och 
i tillräcklig mängd. Grönboken visar även på att produktionssidan har begränsade möjligheter 
att utvecklas. Pågående och framtida energisatsningar kan därför ge största resultat genom 
minskad energianvändning, effektiviseringar och nya hållbara energilösningar.  

Lagreglering med avsaknad av grund i fördraget ger beslutsfattare på EU-nivå en begränsad 
makt att besluta om energifrågor. Detta innebär att energipolitiska beslut idag styrs av subsi-
diaritetsprincipen. Målsättningar som bäst uppnås genom en gemensam lagstiftning, ger be-
slutsfattare på EU arenan kompetens till beslutsfattande inom dessa områden. Subsidiaritets-
principen avväger idag var beslutsfattandet är mest lämpligt; nationellt eller på gemensam 
EU-nivå. Samtidigt pågår arbetet med ett antagande av en ny konstitution som kan förändra 
och förenkla energipolitiken på gemenskapsnivå med en laglig grund i fördraget. Tillsvidare 
kan nu deklarationen från toppmötet den 23-24 mars 2006 (se 2.4) till viss del stödja mer bin-
dande lagstiftning inom energisektorn. De kommande direktiven kan därmed både mer effek-
tivt och snabbare uppfylla de målsättningar som de är utformade till att uppfylla. Till skillnad 
från de direktiv som behandlas i kap 3 kan de kommande direktiven med stöd av deklaratio-
nen även få förbättrade kontrollfunktioner eftersom de främjande och syftande direktiven kan 
stödjas i en enad kompetens för EU att besluta och skapa lagstiftning inom särskilt angivna 
energiområden.  

Detta arbete är inte tillräckligt omfattande för att kunna besvara frågan om de behandlade 
direktiven i kap 3 varit tillräckligt väl utformade i relation till den politiska vilja som de äm-
nar uppfylla? Däremot vågar man nog påstå att den politiska viljan inte varit tillräckligt tydlig 
för att skapa en effektiv lagstiftning inom berörda områden. En sådan slutsats kan stödjas i att 
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både biobränsledirektivet och direktivet för förnybar energi nu kräver stödåtgärder för att mål-
sättningarna överhuvudtaget skall kunna uppnås.  

Den andra grönboken som lades fram till hösten 2006 hade till en viss del utformats till direk-
ta frågor. Grönboken gav även redogörande förslag till åtgärder och kontrollfunktioner som 
kan stödja framtida hållbara energilösningar. Frågorna var riktade på ett sätt som tvingade 
fram ställningstagande från politikerna, för att få hjulen att fortsätta att rulla på trots att ener-
gipolitiken kom i kläm vid det misslyckade antagandet av den nya konstitutionen hösten 
2005.  
 
Den andra grönboken fick en massiv kritik framförallt från miljöorganisationer där kritiken 
bland annat handlade om en avsaknad av mer konkreta och fastlagda målsättningar. Ett age-
rande för att bevara och skydda våra miljövärden är enligt många miljöorganisationer oftast i 
behov av strikta och konkreta krav genom bindande lagar från beslutsfattarna. Den EG-
rättsliga processen har i dag inte hunnit längre än till den första grundläggande debatten av 
hur dessa gemensamma beslut skall formas och i så fall på vilken nivå? Den andra Grönbo-
kens utformande kan från miljösynpunkt därför tyckas ha en svag hållning. Men för att över-
huvudtaget vinna beslutsrätt i dessa viktiga frågor behöver man förstå värdet av att vi idag 
genom deklarationen har kommit från den grundläggande diskussionsfasen till nästa steg, där 
medlemsstaterna enats och utformat de första så viktiga riktlinjerna för den gemensamma 
energipolitiken.  
 
Kan man då helt och hållet skylla på att frånvaron av åtgärder och lagstiftning beror på avsak-
naden av grund i fördraget, och i så fall hur kommer det sig att man inte lyckats få till en så-
dan grund? Frånvaron av den legala grunden beror till viss del på att medlemsstaternas reger-
ingar har helt enkelt inte velat avhända sig den nationella makten och kontrollen över den för 
ekonomin så viktiga energisektorn. Visst har denna avsaknad spelat en stor roll för energifrå-
gan. Men jag känner dock att viss kritik ändå måste riktas emot det tröga agerandet i energi-
frågan. Frågan har varit aktuell sedan oljekrisen på 1970-talet, men debatten har bara blåst 
upp periodvis för att sedan helt eller delvis dö ut. EU:s beslutsfattare har tidigare visat sig vara 
handlingskraftiga i många politiska frågor där konkreta åtgärder införts relativt snabbt. Som 
exempel kan nämnas bland annat politikområdet miljöfrågor. Miljöfrågan började uppmärk-
sammas under 1960-talet, och 1971 sammankallade FN till den första miljökonferensen i 
Stockholm. Efter en ”misslyckad” konferens började EU arbeta för miljöfrågorna relativt 
snabbt, två år senare hade EU dragit upp de första riktlinjerna för ett miljöhandlingsprogram 
vilka senare har revideras (vi är idag inne på det sjätte miljöhandlingsprogrammet). Även om 
handlingsprogram inte skall ses som juridiskt bindande dokument så utgör de ändå politiska 
viljeförklaringar och kan liknas vid deklarationer, rekommendationer eller resolutioner. Arbe-
te med miljöpolitiken ledde sedan till att miljöområdet fick sin legala grund i fördraget år 
1987 vilka har inkluderats i fördragen och i dag benämns som art 174, 175 och 176.  
 
En avsaknad av grund i fördragen kan inte helt och hållet frånta EU:s beslutsfattare möjlighe-
ten att blåsa mera liv i energidebatten. Tiden från 1970 talets oljekris och fram till den första 
grönboken är en tidsperiod på närmare 30 år. Under denna period har inget samlat konkret 
alternativ arbetats fram för energifrågan. 
  
Framtagandet av den gemensamma strategiplanen har haft en lång reflektionstid. Borde inte 
beslutsfattarna under denna tid inte ha organiserat diskussionerna på ett bättre sätt? Nationella 
strategiska riktlinjer kan vara svåra att fastlägga, eftersom de kan komma i konflikt med EU:s 
kommande strategiplan. Alltför detaljerad eller skarpt riktad nationell strategiplan skulle kan-
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ske bara ha lett till att vi målat in oss i ett hörn. Frågan är om inte en organiserad debatt som 
borde ha löpt såväl genom och mellan de olika nivåerna och på så sätt samordnat energipoliti-
ken. Den organiserade debatten kunde ha förbättrat utgångsläget för mer samlade och mera 
rationella beslut för energisektorn. Jag menar att frånvaron av en organiserad politisk modell 
för nationell, regional och lokal energipolitik kan ha bromsat utvecklingen. 
 
Energifrågan har genom sin strategiska roll en mycket svårhanterlig politisk utgångspunkt. 
Frågorna löses därför kanske bäst genom åtgärder inom och mellan de olika sektorerna. En 
kartläggning och planering för hur arbetet skall utformas kräver tid. Tid är samtidigt en aspekt 
som under planeringstiden försämrar utgångsläget för att lösa energifrågan, det vill säga att 
behovet av att använda energi ökar och bidrar samtidigt till ökad miljöpåverkan. Likt rena 
miljöfrågor handlar även energifrågan om ett delat ansvar och hur den framtida tillgången på 
energi skall säkras. Delar av den konkurrens som finns inom marknaden kan behövas läggas 
åt sidan eftersom målet är att gemensamt med minsta möjliga miljöpåverkan kunna bemöta 
vårt energibehov utan att frånta kommande generationer att ha samma möjligheter. Klimatfrå-
gan har visat på att krafter, möjligheter och en vilja att agera gemensamt finns. Ett liknande 
engagemang måste nu ske inom energiområdet.  
 
Medlemsländerna har nu en överenskommelse om en gemensam energipolitik. Många frågor 
återstår att besvaras för att nå målsättningen om försörjningstrygghet, konkurrenskraft och 
miljöhållbarhet. Med tanke på den allt växande oron för klimatförändringar, förlusten av bio-
logisk mångfald samt annan miljöpåverkan bör striktare regler införas snabbt för att målsätt-
ningen skall uppnås. Utformande av strikta direktiv är ett mycket omfattande arbete, eftersom 
uppsatta målsättningar måste kunna implementeras i de olika medlemstaternas system. En 
alltför ingripande reglering möts också ofta av hårt motstånd i de politiska förhandlingarna. 
Direktiv som lämnar ett större tolkningsutrymme medför dock ofta att uppsatta målsättningar 
inte uppfylls. För att överhuvudtaget kunna uppnå en trygg energiförsörjning enligt med de 
överenskomna målsättningarna behövs tydlig reglering inom många energipolitiska områden. 
Beslutsfattare i hela Europa behöver forma en central lagstiftning som genomgående också 
säkrar likadana förutsättningar i Europa. Den centrala styrningen behöver sedan genomföras 
på nationell, regional och lokal nivå. Att energifrågorna skall behandlas samordnat för att 
kunna integreras i andra politikområden finns det en tydlig överenskommelse om. Utform-
ningen av den lagstiftning som kommer att krävas behöver löpa genom de olika nivåerna i den 
utsträckning det blir nödvändigt för att uppnå målsättningar i strävan efter en tryggare, säkrare 
och miljövänligare energiförsörjning.   
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