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Bryssel - De oberoende energihandlarnas och tjänsteleverantörernas roll på energimarknaden var i
centrum för en konferens på hög nivå på tisdagen i Europaparlamentet i Bryssel. Evenemanget
organiserades av European Energy Retailers (EER) och Institute for Competitiveness,( I-Com). Talare
kom från Europaparlamentet, kommissionen och andra organ och föreningar från EU: s
medlemsstater.
Med konferensen tog EER en stark ställning i de nuvarande diskussionerna om EU: s framtida
energipolitik. EER bildades i juni 2017 och är det första nätverket som representerar oberoende
energidistributörers intressen på europeisk nivå. Det syftar till att förbättra gränsöverskridande
konkurrens på energimarknaderna och uppnå rättvisa marknadsvillkor för nya aktörer som erbjuder
energi- och servicerelaterade lösningar. Nätverket kräver effektiv åtskillnad och harmonisering av
marknadsregler. Konkurrens och insyn måste vara nyckelprinciper för framtida marknadsdesign.
"Med den pågående diskussionen om energipaketet ser vi ett perfekt tillfälle att ta itu med våra
problem. Vi har sett en ökande representation av behoven hos nya och nätoberoende leverantörer
och serviceföretag på respektive nationell nivå. Nu är det dags att upprätta en gemensam
representation och samordning på EU-nivå. Vi behöver förbättra gränsöverskridande konkurrens på
energimarknaderna och förbättra marknadsvillkoren för icke-integrerade företag. 20 år efter
liberaliseringen är energimarknadssituationen i enskilda EU-medlemsstater fortfarande ganska
varierande och annorlunda, men vi ser också några gemensamma kritiska punkter, som brist på
uppdelning mellan nät och marknadstjänster och överreglering av detaljhandelspriser. Som ett
växande nätverk ska vi aktivt och gemensamt höja vår röst för att främja konkurrenskraftiga
lösningar ", säger Michele Governatori, utsedd president för EER. Nätverket grundades av den
italienska sammanslutningen av energihandlare och leverantörer (AIGET), den tyska föreningen för
energimarknadsinnovatörer (bne), den spanska föreningen för oberoende återförsäljare (ACIE) och
Oberoende Elhandlare i Sverige (OE).
Med AFIEG den franska oberoende föreningen för el och gas, en ny och stark medlem gick med i EER.
"Trots de framsteg som har uppnåtts under de senaste åren sedan energi- och gasmarknaderna
öppnades finns det fortfarande en lång väg att gå till ett effektivt spelregler i konkurrens som
kommer att gynna konsumenten", säger Marc Boudier , President för AFIEG. "Vidare är det i
samband med energiövergången viktigt att ha en europeisk syn och handlingsförmåga på
energiområdet. Som representant för de viktigaste alternativa aktörerna på den franska el- och
gasmarknaden i volymer och intäkter anser vi att det är viktigt att vår röst också hörs på europeisk
nivå. Det är därför vi har valt att gå med i EER. "

