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Norwea ser positivt på initiativet fra Europakommisjonen om å få på plass et eget og konsistent 
regelverk for å sikre troverdige priser som reflekterer fundamentale forhold på de europeiske 
kraftbørser. Klare retningslinjer utarbeidet spesielt for gass- og kraftmarkedet som inkluderer 
reguleringer mot bruk av innsideinformasjon og som sikrer tilgang til data for de overvåkende 
organer ser Norwea på som viktig for å sikre effektiviteten i kraftmarkedet. 

Et felles og effektivt regelverk er viktig for å sikre tillit og støtte blant befolkningen i de ulike landene 
rundt en videre europeisk integrering av kraftmarkedene. I tillegg til at økt troverdighet til 
markedene også kan føre til høyere dybde og likviditet, og dermed lavere priser. Særlig positivt ser vi 
på mulighetene til å overvåke handler på tvers av landegrenser gjennom et felles regelverk.  Et felles 
regelverk som hindrer bruk av markedsmakt og manipulasjon av markedene på tvers av land er et 
viktig steg på vei mot videre integrering av det europeiske kraftmarkedet. Et felles europeisk 
kraftmarked vil sikre at kraften flyter dit hvor behovet er størst vil gi en mer effektiv 
ressursutnyttelse, i tillegg til å legge til rette for innfasing av mer fornybar kraftproduksjon. 

I forhold til implementeringen av et felles regelverk er vi tilbøyelige til å være enige i 
Europakommisjonen i at alternativ 3 skiller seg ut som det beste alternativet. Vi ser det som en klar 
fordel at transaksjoner blir rapportert direkte til et EU byrå for å sikre kvaliteten på dataene. Videre 
virker det hensiktsmessig å la det eksisterende Agency for Cooperation of Energy Regulators være 
byrået som står for overvåkingen av markedet da byrået allerede har god kjennskap til bransjen og 
markedet, samt at de allerede i dag kommuniserer med de ulike systemoperatørene.  

På lang sikt burde man holde døren oppe for å implementere alternativ 4 dersom enkelte 
medlemsland ikke håndhever regelverket på linje med flertallets ønsker. En grunn til det kan være 
markedsmakt benyttet av et statlig energiselskap. Håndheving på EU nivå kan tvinge seg fram slike 
problemer oppstår.  Som påpekt av kommisjonen kan problemer i ett land også gi priseffekter i andre 
land på bakgrunn av den økte kraftflyt på tvers av landegrenser.   
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