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Zusammenfassung 
 
Energiepolitik war zu Beginn der europäischen Zusammenarbeit ein förderlicher Faktor für die 

europäische Integration. Dies war der Fall mit der Gründung von der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl im Jahr 1951 und im Jahr 1957 mit der Gründung von der Europäischen 

Atomgemeinschaft. Durch den Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 wurde Energie als eigenständige 

Politik in die Vertragsgrundlage der Europäischen Union (EU) eingeschrieben. 

 
Diese Masterarbeit widmet sich dem Interesse Deutschlands an einer gemeinsamen europäischen 

Energiepolitik. Somit untersucht die Arbeit welche Faktoren, die für die Stellungnahme 

Deutschlands in der EU zu einer gemeinsamen Energiepolitik entscheidend waren. Die Inte-

grationstheorien Neofunktionalismus, Intergouvernementalismus und liberaler Intergouverne-

mentalismus bilden den Rahmen für die Analyse, in welcher diese sich ergänzen und dazu beitragen 

verschiedene Faktoren und Akteure in dem politischen Prozess zu beleuchten. Die Stellungnahme 

Deutschlands wird im Bezug auf Liberalisierung des europäischen Energiebinnenmarktes, 

Versorgungssicherheit und Klimapolitik untersucht. 

 
Die Analyse zeigt, dass verschiedene Faktoren für die Stellungnahme Deutschlands zu einer 

gemeinsamen europäischen Energiepolitik entscheidend waren. Erstens war der deutsche Energie-

markt und Energieunternehmen mit großen Marktanteilen von großer Bedeutung für den Liberali-

sierungsprozess des europäischen Energiebinnenmarktes. Die deutschen Politiker haben diesen 

Prozess gebremst, u.a. wegen Einfluss der großen Energieunternehmen auf dem deutschen Energie-

markt. Darüber hinaus sind die Energieunternehmen traditionell für die Versorgungssicherheit 

Deutschlands verantwortlich, weshalb deutsche Politiker daran Interesse haben diese Energieunter-

nehmen zu verteidigen. Im Bezug auf Versorgungssicherheit sind verschiedene nationale Interessen 

sowie die deutsch-russischen Beziehungen und das Interesse an der nationalen Versorgungssic-

herheit dafür entscheidend, dass Deutschland derzeit einen Ausbau der Nord Stream Gaspipeline 

mit Russland plant. Dieses wiederspricht anderen Mitgliedstaaten zufolge dem neuesten Vorschlag 

der Kommissionen zu einer Energieunion mit Ziel um Diversifizierung von Energiequellen. 

Schließlich zeigt die Arbeit, dass das deutsche klimapolitische Interesse bewirken kann, dass 

Deutschland eine größere europäische Zusammenarbeit im Bereich Energiepolitik wünscht um 

Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien zu erzielen. 
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1. Indledning 
 
Energi blev som selvstændigt politikområde indskrevet i Den Europæiske Unions (EU) traktat-

grundlag med Lissabontraktaten i 2009. Energipolitik havde i begyndelsen af det europæiske 

samarbejde stor betydning for europæisk integration, og således var energi et hovedelement i både 

Det Europæiske Kul- og stålfællesskab (EKSF) og i Det Europæiske Atomenergifællesskab 

(EUROATOM) (Dinan 2010: 466). Ifølge Lissabontraktaten art. 194, stk. 2 fastsætter Europa-

Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure de foranstaltninger, som er 

nødvendige for at opnå de i traktaten fastsatte energipolitiske mål. Dog berøres medlemsstaternes 

ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af deres energiressourcer, deres valg af energikilder 

og sammensætningen af deres energiforsyning ikke (Folketingets EU-Oplysning 2008). Nationale 

energimix varierer i dag bredt mellem EU-medlemsstaterne: en væsentlig energikilde i Frankrigs 

energimix er f.eks. atomkraft, hvorimod store dele af Tysklands energimix består af olie og gas og 

Polens primært af kul (Dinan 2010: 466). 

 
Europa-Kommissionen præsenterede med vicepræsident Maroš Šefčovič i spidsen d. 25. februar 

2015 strategien for en fælles europæisk energiunion. Energiunionen er en af Juncker-

Kommissionens politiske prioriteter og består af fem dimensioner, som i et samspil skal forbedre 

EU’s energisikkerhed samt sikre bæredygtig og konkurrencedygtig energi (Europa-Kommissionen 

2015a). EU er verdens største energiimportør og importerede i 2014 53 % af sin energi, og seks 

medlemsstater er tilmed afhængige af én ekstern gasleverandør (ibid: 2). EU’s energiafhængighed 

kan i en verden, som vi oplever den i dag, med stadig flere internationale konflikter blive en 

akilleshæl for EU’s rolle og magt på den internationale politiske scene. Endvidere konkluderer 

Kommissionen i strategien for energiunionen, at EU’s energisystem trods fremgang fortsat er 

præget af markedskoncentration og svag konkurrence, og et vigtigt led i energiunionen er derfor 

også et fuldt ud integreret energimarked (ibid: 8). 

 
Tyskland er med sin geografiske placering og landets størrelse en vigtig aktør i EU, og dette er ikke 

mindst tilfældet, når det handler om energipolitik, hvilket skyldes landets centrale placering i EU’s 

energisystem (Duffield & Westphal 2011: 169). Desuden er Tyskland den største energiforbruger i 

EU, og i 2012 udgjorde det tyske forbrug således 19 % af det samlede energiforbrug i EU (BMWi 

2016a). Tysklands energimix består, som det fremgår af bilag 1, af olie, kul og naturgas samt af en 

stadig stigende grad af vedvarende energi (VE) (IEA 2013: 21). Endvidere har Tyskland tradition 
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for brug af atomkraft, men efter Fukushima-ulykken i Japan i 2011 besluttede den daværende tyske 

regering at udfase atomkraft frem mod 2022 (ibid: 9). Tyskland importerer store mængder olie og 

gas fra Rusland, eftersom 34,6 % af landets gasimport og 35,7 % af landets olieimport importeres 

herfra (BMWi 2016a). På nationalt plan arbejder Tyskland for en grøn omstilling, og det såkaldte 

Energiewende udgør programmet for et grønnere Tyskland, hvor konventionelle energikilder skal 

udfases til fordel for VE. VE udgjorde 29 % af elektricitetsforbruget i 2015, og målet er, at dette tal 

skal nå 80 % i 2050 (Statistisches Bundesamt 2016; BMWi 2015: 4). 

 
I europæisk regi arbejder Tyskland tillige for et grønnere Europa, og under det tyske EU-

formandskab i 2007 var et af hovedemnerne på dagsordenen en integreret klima- og energipolitik 

(Det Europæiske Råd 2007). Endvidere ses en ambitiøs europæisk energi- og klimapolitik ifølge det 

tyske økonomi- og energiministerium Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) som 

en forudsætning for en succesfuld grøn omstilling i Tyskland (BMWi 2016b).  

På trods af Tysklands arbejde for bæredygtig og konkurrencedygtig energi med højere grad af 

forsyningssikkerhed, bl.a. under det tyske formandskab, har Tyskland i arbejdet for et integreret 

fælles energimarked stået i vejen for udviklingen af et mere liberalt og konkurrencepræget marked 

og bliver i litteraturen beskyldt for at forsvare de såkaldte national champions, som er de fire største 

energiselskaber i Tyskland (Buchan 2009; Dinan 2010; Eikeland 2011). Derudover har det tysk-

russiske partnerskab gennem tiden været en hæmsko for den eksterne dimension af EU’s 

energipolitik, hvilket eksempelvis var tilfældet under regeringen bestående af det socialdemokra-

tiske parti SPD og miljøpartiet Die Grünen i perioden 1998-2005 (Westphal 2007: 101). 

1.1 Problemformulering og underspørgsmål 
 
Den seneste Ukraine-krise med Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014 gjorde endnu engang 

EU-medlemsstaterne opmærksomme på deres forsyningsafhængighed af russisk gas og olie, og EU-

Kommissionen publicerede herefter strategien for energiunionen. Det er i den forbindelse 

interessant, om medlemsstaterne er klar til en fælles energiunion, og om der i så fald er politisk vilje 

til yderligere integration på de energipolitiske områder liberalisering, forsyningssikkerhed og klima. 

Medlemsstaterne har alt andet lige interesse i en energiunion, men det er med vidt forskellige 

nationale perspektiver. Tysklands stillingtagen til og landets interesse i en europæisk energipolitik 

er omdrejningspunktet for dette speciale, og således undersøges følgende problemformulering: 
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”Hvilke faktorer har været afgørende for Tysklands stillingtagen i EU i arbejdet for en fælles 

europæisk energipolitik?” 

 
For at analysere og vurdere ovenstående problemformulering er der udarbejdet en række 

underspørgsmål, som vil blive behandlet i analysen, og de tre nedenstående spørgsmål vil i den 

foreliggende rækkefølge være genstand for specialets tre delanalyser. 

 
• I hvilket omfang kan markedssituationen og aktørerne på det tyske energimarked siges at 

have haft indflydelse på tyske politikeres stillingtagen til energipolitiske spørgsmål i EU? 

 
• Hvorvidt har tyske nationale interesser været afgørende for graden af integration i EU’s 

eksterne dimension af energipolitikken? 

 
• Hvordan har Tysklands interesse for integration på det klimapolitiske område i EU påvirket 

landets interesse for integration på det energipolitiske område, og hvordan kan 

klimapolitikken i fremtiden påvirke Tysklands interesse i en fælles energipolitik, som kan 

styrke EU internationalt? 

1.2  Struktur 
!
Efter dette indledende kapitel, som redegør for centrale begreber og afgrænser specialet, følger et 

metodeafsnit, hvori de metodiske refleksioner i forbindelse med udarbejdelsen af specialet 

præsenteres. Dette inkluderer det videnskabsteoretiske ståsted samt overvejelserne, der er gjort ift. 

valg af både teori og empiri. Herefter følger et teoriafsnit, hvor de tre teorier neofunktionalisme, 

intergovernmentalisme og liberal intergovernmentalisme, som tilsammen udgør den teoretiske 

ramme, præsenteres. 

Endvidere følger to redegørende kapitler, hvor det første kortlægger EU’s energipolitik. Afsnittet 

giver et historisk overblik over udviklingen af EU’s energipolitik samt et nærmere indblik i 

politikken på de tre områder: liberalisering af EU’s indre energimarked, forsyningssikkerhed og 

klima. Det andet redegørende kapitel vedrørende Tysklands energipolitik består ligeledes af et 

historisk overblik, og herefter følger en præsentation af Tysklands energimix. Desuden præsenteres 

her Tysklands Energiewende, det nationale energimarked og forsyningssikkerhed i Tyskland, 

hvorefter et afsnit omhandlende Tysklands forhold til EU’s energipolitik afslutter kapitlet. De 

redegørende afsnit udgør således fundamentet for den efterfølgende analyse. 
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Analysen består af tre dele, som beskæftiger sig med de forskellige dimensioner af energipolitikken. 

Således foreligger først en analyse af Tysklands stillingtagen til udviklingen af det indre energimar-

ked i EU, og dernæst følger en analyse af Tysklands nationale interesser ift. forsyningssikkerhed og 

dennes betydning for den eksterne dimension af den europæiske energipolitik. Slutteligt analyseres 

Tysklands interesse i klimadimensionen for så vidt angår europæisk energipolitik. Specialet rundes 

af med en konkluderende diskussion af teoriernes forklaringskraft og en efterfølgende perspektive-

ring. 

1.2.1 Overblik over specialets struktur 
!

 
1. Indledning 
2. Metodekapitel 
3. Teorikapitel 

 
 

4. EU’s energipolitik 
5. Tysklands energipolitik 

 
 

6. Analyse 
• Tyskland og liberaliseringen af det indre energimarked 
• Forsyningssikkerhed i Tyskland og EU’s eksterne dimension af energipolitikken 
• Tysk klimapolitisk interesse og EU’s energipolitik i fremtiden 

 
 

7. Diskussion 
8. Perspektivering 

 
 

9. Litteraturliste 
10. Bilag 
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1.3 Begrebsdefinitioner 

1.3.1 Energipolitik – et trilemma 
!
Energipolitik består af forskellige politikområder, og i dette speciale refereres der til energipolitik, 

som inkluderer politikområderne: konkurrence på energimarkeder, forsyningssikkerhed og klima, 

hvilket også fremgår af nedenstående figur, som er udarbejdet med inspiration fra Sandoval & 

Morata (2012: 2) og Rüdiger (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!
!
!

1.3.2 High politics versus low politics 
!
Low politics er politikområder, som repræsenterer interesserne hos en mindre vital del af en stats 

ressourcer, og et eksempel herpå er en stats velfærdspolitik. Derimod er high politics politik-

områder, som har afgørende betydning for en stats diplomatiske og strategiske overvejelser 

(Eilstrup-Sangiovanni 2006: 99). Således berører high politics en stats suverænitet og spørgsmål om 

national identitet, hvorimod low politics, som beskæftiger sig mere med den økonomiske del af 

politikken, er mere teknokratisk og mindre kontroversiel (Cini 2003: 98).  

1.4 Afgrænsning 
 
Energipolitik er et omfattende emne, og dette speciale koncentrerer sig om de tre hovedområder: 

konkurrence, forsyningssikkerhed og klima. Specialet afgrænser sig ved at have fokus på Tysklands 

interesse i en fælles europæisk energipolitik, hvorfor andre europæiske medlemsstaters interesse i 

en sådan politik ikke behandles i dette speciale. Ift. Tysklands energipolitik og interesse i en 

europæisk energipolitik er udgangspunktet de tre ovennævnte hovedområder. Specialet har til 

Forsyningssikkerhed 

Konkurrence Klima 

Figur 1: EU’s energipolitik – et trilemma 
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hensigt at undersøge det politiske spektrum af EU’s energipolitik og Tysklands interesse i denne, og 

derfor er det tekniske aspekt af energipolitikken ikke i fokus i dette speciale. Tekniske aspekter 

inddrages således kun om nødvendigt for at forstå energipolitikkens politiske og økonomiske 

aspekter. 

Endvidere afgrænser specialet sig ved at tage udgangspunkt i det tyske perspektiv fra 1998 og frem 

til efteråret 2016. Fokus er således primært på de tyske regeringer fra 1998 og frem til i dag. 

Desuden afgrænser specialet sig ved at tage udgangspunkt i en række afgørende begivenheder, som 

gør det muligt samlet set at forstå Tysklands interesse i og stillingtagen til europæisk energipolitik.  

Specialets første analysedel om Tyskland og det europæiske indre energimarked har primært fokus 

på direktiverne, som er vedtaget i liberaliseringsprocessen i henholdsvis 1996, 1998, 2003 og 2009 

og tiden efter vedtagelsen af 2009-direktivet. Direktivet fra 1996 medtages, selvom det går forud 

for perioden, som specialet beskæftiger sig med. Dette er et bevidst valg, da direktivet i samspil 

med de andre direktiver bidrager til at give en helhedsforståelse for Tysklands interesse i et 

europæisk energimarked. Anden analysedel omhandlende Tysklands forsyningssikkerhed og den 

eksterne del af EU’s energipolitik fokuserer på Tysklands relationer til Rusland, da Rusland er 

Tysklands og EU’s største energileverandør. Herunder fokuseres der på tysk-russiske relationer 

under Schröder- og Merkel-regeringer samt på pipeline-politik. Ift. pipeline-politik inddrages andre 

EU-medlemsstater kort for at understrege den politiske situation, som tyske perspektiver er en del 

af. Den sidste delanalyse omhandlende klimapolitik afgrænser sig ved at fokusere på Tysklands 

EU-formandskab i 2007, Energiewende i EU, 2030-målene og tysk interesse i EU som styrket 

energiaktør i international politik. 

Tyskland er en føderal stat, og består af 16 delstater, som hver har sit eget parlament. Specialet 

fokuserer overordnet på Tyskland som samlet aktør. Slutteligt afgrænser specialet sig teoretisk ved 

at inddrage de tre integrationsteorier neofunktionalisme, intergovernmentalisme og liberal 

intergovernmentalisme. 
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2. Metode 

2.1 Videnskabeligt ståsted 
!
Specialet har sit videnskabelige ståsted i hermeneutikken, som er den ældste videnskabsteori inden 

for humaniora og samfundsvidenskab, og et afgørende element inden for denne tilgang er den 

hermeneutiske cirkel (Beck Holm 2011: 85). Hermeneutik betyder ”fortolkning”, og ifølge herme-

neutikken kommer forståelse og fortolkning før forklaring (Højbjerg 2013: 289+291). Den 

hermeneutiske cirkel tager udgangspunkt i den vekselvirkning, som sker mellem del og helhed, 

hvilket betyder, at delene kun kan forstås ud fra helheden, og igen kan helheden kun forstås ud fra 

delene (ibid: 292). 

Hermeneutikken adskiller sig fra andre videnskaber som positivismen og rationalismen, da disse 

antager, at videnskabsmænd er rationelle og distancerede, hvilket ikke er tilfældet for hermeneutik-

ken. Ifølge hermeneutikken står videnskabsmanden ikke fremmed og distanceret uden for en given 

kultur men er derimod selv en del af den pågældende kultur, og derfor begynder vi aldrig at forstå 

uden en form for forforståelse (Beck Holm 2011: 90). Ved en hermeneutisk analyse bliver 

forskerens forståelseshorisont derfor en del af analysen af de sociale aktører og fænomener, som 

undersøges (Højbjerg 2013: 317). Endvidere har forskeren fordomme pga. tilhørsfold til en given 

kulturel tradition. Når der arbejdes med en hermeneutisk tilgang, er det vigtig at være bevidst om 

sine fordomme og korrigere dem, hvis det viser sig, at de ikke kan bekræftes (Beck Holm 2011: 

91). Ifølge hermeneutikken er forskerens fordomme og forståelse endvidere en aktiv del af den 

pågældende produktion af viden, og det er i det analytiske arbejde vigtigt at være bevidst om sine 

fordomme, sætte dem i spil og udfordre dem (Højbjerg 2013: 320).  

 
Den hermeneutiske tilgang bidrager til at kunne forstå Tysklands stillingtagen til EU’s energipolitik 

ved at stille spørgsmål til delelementer af Tysklands energipolitik, som har betydning for helheden. 

Den nye helhed gør det igen relevant at forstå nye dele, som har betydning for helheden. Min 

forforståelse har omfattet både empiriske og teoretiske antagelser (Fredslund 2012: 83), og jeg har 

udfordret min forforståelse ved at afprøve teoriernes forklaringskraft. Således har teorierne bidraget 

til at udvide min forståelseshorisont, hvorefter jeg har kunnet stille nye spørgsmål (ibid: 86). 

Endvidere har min forforståelse påvirket arbejdsprocessen, og f.eks. har jeg opnået en bestemt 

viden inden for det energipolitiske felt, som har ført til udarbejdelsen af den valgte problemformule-

ring. Jeg er desuden blevet påvirket af de anvendte teorier, og hvis valget var faldet på nogle andre 

teorier, havde jeg set anderledes på empirien. Eksempelvis har de forskellige teorier haft betydning 
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for både udarbejdelsen af problemformuleringen og underspørgsmålene, hvorfor teorierne har været 

styrende for udarbejdelsen af opgaven og valget af empiri.  

I udarbejdelsen af analysen har jeg været opmærksom på min forforståelse og mine fordomme og 

har derfor sat disse i spil i løbet af processen f.eks. ved at kombinere flere teorier, og således er 

horisonten større ved brug af flere teoretiske perspektiver end ved brug af blot ét teoretisk 

perspektiv, hvorfor min forforståelse udfordres i højere grad (ibid: 90f.). Bevidstheden om mine 

fordomme har gjort det lettere at udfordre dem, og jeg har endvidere været bevidst om, at de evt. 

skulle revurderes. 

2.2 Analysetilgang 
!
Den anvendte analytiske tilgang er teoritest, og således testes tre integrationsteoriers forklarings-

kraft over for den udvalgte empiri. Analysen fokuserer endvidere på forskellige dele af EU’s og 

Tysklands energipolitik, hvilket er besluttet, da det i litteraturen anbefales at have fokus på 

interaktionen mellem dele af en stats energipolitik samt om der er ligevægt, synergi eller konflikt 

mellem de respektive dele, herunder liberalisering, forsyningssikkerhed og klima (Herranz-Surrallés 

& Natorski 2012:134). 

2.3 Teori 
 
En teoretisk ramme bestående af integrationsteorierne neofunktionalisme, intergovernmentalisme 

og liberal intergovernmentalisme (LI) danner grundlaget for en analyse af hvilke faktorer, der har 

været afgørende for Tysklands stillingtagen til en europæisk energipolitik. Desuden danner teorier-

ne også fundament for at kunne vurdere, hvordan det klimapolitiske område i fremtiden kan påvirke 

Tysklands interesse i en fælles energipolitik, som vil styrke EU internationalt. 

Neofunktionalismen er valgt, da denne teori kan belyse supranationale aktørers rolle i integrations-

processen samt vigtigheden af sammenhængen mellem forskellige politikområder. Intergovernmen-

talismen letter forståelsen for den tyske stat som aktør, og LI kan bidrage til at belyse andre aktører 

end staten, som har haft indflydelse på Tysklands stillingtagen til europæisk energipolitik. Således 

er netop disse teorier valgt, da de i et samspil vil kunne belyse de forskellige aktører på den 

energipolitiske scene i Tyskland og vigtigheden af sammenhængen mellem delelementer i 

energipolitikken. 

Den første delanalyse, som beskæftiger sig med Tyskland og liberaliseringen af det europæiske 

energimarked, vil blive analyseret med en liberal intergovernmentalistisk tilgang, hvorefter 

Tysklands holdning til forsyningssikkerhed og den eksterne dimension af EU’s energipolitik 
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analyseres ud fra en intergovernmentalistisk tilgang. I den tredje og sidste delanalyse analyseres 

Tysklands holdning til den klimapolitiske del i EU’s energipolitik ud fra et liberal intergovernmen-

talistisk perspektiv. Neofunktionalismen vil i samtlige delanalyser bidrage til at forstå 

Kommissionens rolle i udviklingen af en europæisk energipolitik, da Kommissionen har været en 

afgørende aktør i denne proces. 

2.4 Empiri 
 
I udvælgelsen af empiri har jeg gjort brug af en række hovedkilder herunder Buchan 2009, Dinan 

2010, Duffield & Westphal 2011, Eikeland 2011, Schubert et al. 2016 og Westphal 2007, da disse 

er anerkendte repræsentanter i den akademiske debat inden for tysk og europæisk energipolitik. I 

min gennemgang af disse kilder er jeg desuden blevet inspireret til at inkludere andre akademikere 

som Duffield 2009, Eikeland 2008, Grätz 2012 og Umbach 2011. Jeg har tillige fokuseret på 

officielle data fra både EU og Tyskland, og således har jeg benyttet empiri i form af direktiver, 

regulativer, meddelelser fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet, pressemeddelelser, rapporter 

fra International Energy Agency (IEA), tyske Monopolkommission og Bundeskartellamt. Endvidere 

er tyske regeringsgrundlag og anden kvalitativ data fra tyske myndigheder såsom det tyske 

energiministerium BMWi inddraget. Valget er faldet på disse kilder for at vise et retvisende billede 

af Tysklands stillingtagen til europæisk energipolitik. 

Slutteligt har jeg også benyttet mig af artikler fra EurActiv samt artikler fra forskellige større 

europæiske aviser som Financial Times, Frankfurter Allgemeine, Politikken og Berlingske, hvor jeg 

har været opmærksom på avisernes ideologiske ståsted, og jeg har primært anvendt disse for at 

fremhæve politikeres stillingtagen til et givent emne. 
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3. Teoretisk ramme 

3.1 Neofunktionalisme 
 
Neofunktionalismen anses for at være den vigtigste af de klassiske integrationsteorier (Kelstrup et 

al. 2012: 187), og den neofunktionalistiske tilgang blev formuleret i 1950’erne og 1960’erne som 

reaktion på grundlæggelsen af EKSF og det Europæiske Fællesskab (EF). De to vigtigste 

neofunktionalistiske teoretikere er Ernst Haas og Leon Lingberg (Niemann & Schmitter 2009: 45). 

Oprindeligt forstod neofunktionalister teorien som en grand theory, og endvidere har 

neofunktionalismen en pluralistisk tilgang til studierne af regional integration: 

 
” … neofunctionalism is ’pluralist’ in nature. In contrast to traditional realist 

theories, it contests both that the states are unified actors and that they are the only relevant 

actors.” (ibid: 47). 

 
Teorien kan siges at have sine rødder i både funktionalismen og føderalismen (ibid; Kelstrup et al. 

2012: 187), og tankegangen er, at regional politisk integration kan fremmes gennem integration på 

sektorspecifikke områder, hvor integration på et sektorspecifikt område vil betyde integration på 

andre områder (ibid: 187). Denne proces kaldes for spillover og udgør den vigtigste komponent i 

neofunktionalismen. 

 
Der defineres tre forskellige former for spillover: funktionelt spillover, politisk spillover og 

kultiveret spillover. Funktionelt spillover er den spillover-effekt, som kort beskrives ovenfor, og her 

antager neofunktionalismen, at forskellige økonomiske sektorer er afhængige af hinanden, hvorfor 

integration på et område kan skabe problemer på et andet område, hvor løsningen er også at 

integrere det andet område (Eilstrup-Sangiovanni 2006: 94). Med politisk spillover mener neofunk-

tionalister, at aktører ved integration bliver opmærksomme på, at de bør flytte fokus til det nye 

beslutningscenter, hvor det bliver nødvendigt at repræsentere egne interesser. Derfor begynder 

industrien og politiske partier at organisere sig på tværs af grænser for at påvirke det nye 

beslutningscenter (ibid: 94). Med kultiveret spillover påpeger neofunktionalismen betydningen af 

supranationale institutioner som EU-Kommissionen. Kommissionen repræsenterer den generelle 

interesse og er derfor velegnet som mægler imellem nationale interesser. Ifølge neofunktionalister 

vil forhandlinger mellem stater resultere i en aftale ved laveste fællesnævner, men supranationale 

institutioner kan hjælpe stater med at forhandle sig til bedre resultater (ibid: 94f.), og 

Kommissionen er således en vigtig aktør for integration. 
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Haas beskæftigede sig med oprettelsen af EKSF og EUROATOM, hvor Lindberg koncentrerede sig 

om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). Begge definerer de begrebet politisk 

integration (Niemann & Schmitter 2009: 47), og Haas definerer politisk integration således: 

 
”Political integration is the process whereby political actors in several distinct 

national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a 

new centre, whose institutions possess or demand jurisdiction over the pre-existing ones. The end 

result of a process of political integration is a new political community…” (Haas 1968: 16). 

 
Lindberg definerer i stedet politisk integration som følgende: 

 
 ”Political integration is (1) the process whereby nations forgo the desire and ability 

to conduct foreign and key domestic policies independently of each other, seeking instead to make 

joint decisions or to delegate the decision-making process to new central organs: and (2) the 

process whereby political actors in several distinct settings are persuaded to shift their expectations 

and political activities to a new centre.” (Lindberg 1963: 6). 

 
Både Haas og Lindberg lægger således vægt på, at politisk integration er en proces, men hvor Haas 

refererer til et såkaldt slutresultat, er dette ikke tilfældet hos Lindberg. I litteraturen beskrives 

Lindbergs definition som mere forsigtig (Niemann & Schmitter 2009: 47). 

 
Den politiske elite er som beskrevet neden for i centrum hos neofunktionalisterne: 

 
”It suffices to single out and define the political elites in the participating countries, to 

study their reactions to integration and to assess changes in attitude on their part. In our scheme of 

integration, ”elites” are the leaders of all relevant political groups who habitually participate in 

the making of public decisions, whether as policy-makers in government, as lobbyists or as 

spokesmen of politicians.” (Haas 1968: 17). 

 
Neofunktionalismens fokus på den politiske elite skyldes, at institutionerne i det europæiske 

samarbejde af natur er meget bureaukratiserede, og beslutninger tages af ledelsen, som netop består 

af den politiske elite (ibid: 17). Hvor Haas fokuserede på aktører i den ikke-statslige elite og deres 

rolle, fokuserede Lindberg på den statslige elite (Niemann & Schmitter 2009: 48). 
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Neofunktionalismen er en teori, som har lagt øre til megen kritik. Teorien opstod som sagt i takt 

med tilblivelsen af det europæiske samarbejde, men da samarbejdet udviklede sig anderledes end 

neofunktionalismen havde forudset, blev teorien med tiden afvist (Tranholm-Mikkelsen 1991: 2): 

 
”[B]y the beginning of the 1980s the intergovernmental elements had been 

strengthened at the expense of the supranational, the Community seemed increasingly paralysed 

and the prospects of major spill-overs appeared to have waned.” (ibid: 8). 

 
Kritikkerne kan ifølge Tranholm-Mikkelsen inddeles i to grupper, nemlig intergovernmentalister og 

interdependens-teoretikere. Førstnævnte kritiserer eksempelvis neofunktionalismen for at negligere 

det eksterne miljøs betydning for det europæiske samarbejde, alt imens sidstnævnte bl.a. kritiserer 

neofunktionalismen for kun at have et regionalt syn, eftersom interdependens-teoretikere understre-

ger vigtigheden af globale fænomener (Tranholm-Mikkelsen 1991: 8f.). 

 
Både Haas og Lindberg reagerede med modsvar til kritikken:  

 
”Spill-over changed from being a matter of certainty to being a matter of probability 

… [Haas] contended that the smooth functioning of the logic of integration depended on the goals 

of statesmen and non-governmental elites…” (ibid: 9). 

 
Slutteligt er neofunktionalismens mest åbenbare begrænsning ifølge Tranholm-Mikkelsen ”… that 

the logic of spill-over has been more in evidence in some periods than in others.” (ibid: 16). 

3.2 Intergovernmentalisme 
!
Intergovernmentalismen udspringer af realismen, som er en af de teoretiske tilgange inden for 

studierne af internationale relationer (IR). Ifølge realismen er stater hovedaktører, og således 

tildeler realismen ikke supranationale og transnationale aktører nogen særlig betydning i 

international politik. Realismen betragter endvidere stater som værende egennyttige og rationale 

aktører, hvis nationale interesser er baseret på den pågældende stats position i et anarkistisk system 

af stater. Intergovernmentalismen forklarer ud fra et statscentreret perspektiv europæisk integration 

gennem beslutninger og handlinger taget og foretaget af nationale regeringer i de respektive EU-

medlemsstater (Nugent 2010: 432f.; Rosamond 2000: 131). Således er stater også hovedaktører i 

international politik hos intergovernmentalismen (ibid: 76). Realismens forståelse af at staters 

nationale interesser er baseret på en stats position i et system af stater, gør sig også gældende hos 
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intergovernmentalismen, hvor nationale interesser ifølge denne tilgang opstår i konteksten af, 

hvordan en stat opfatter sin relative position i systemet af stater (ibid: 137). 

 
Hoffmann tager udgangspunkt i, at nationalstater er forskellige, og forskellige nationale faktorer og 

verdenssyn betyder forskellige nationale udenrigspolitiske interesser (Hoffmann 1966: 863f.). Selv 

hvis alle ledere i Vesteuropa havde den samme ikke-nationalistiske tilgang, ville forskellige 

nationale situationer stadig føre til forskellige nationale interesser (ibid: 902). Hoffmanns 

konklusion er, at nationalstaten stadig eksisterer. Han er af den overbevisning, at politisk forening 

kun kan finde sted, hvis nationalstaterne ikke har forskellige bekymringer grundet både forskellige 

interne omstændigheder og forskellige historiske forhold (ibid: 863). 

 
Således er Hoffmann fokuseret på nationale forskelligheder, som er afgørende for nationale 

interesser i det politiske samarbejde. Forskelligheder såsom indenrigspolitiske forhold og 

forskellige verdenssyn har betydning for staters udenrigspolitik (ibid 864), og staters nationale 

situationer, forskellige traditioner og interesser har ifølge Hoffmann besværliggjort vejen mod en 

fælles europæisk udenrigs- og forsvarspolitik (Hoffmann 1995: 5). Således har EU-medlemsstaters 

nationale og indenrigspolitiske forhold betydning for staternes vilje til yderligere integration. 

Endvidere er ikke blot traditioner men også den historiske kontekst en faktor, som ifølge Hoffmann 

er betydningsfuld for nationalstatens vilje til integration (Rosamond 2000: 76; Cini 2003: 98). 

 
Hoffmann skelner mellem logic of integration og logic of diversity, hvor der hos intergovernmen-

talister lægges vægt på sidstnævnte: 

 
“The logic of diversity … sets limits to the degree to which the “spill-over” process can 

limit the freedom of action of the governments; it restricts the domain in which the logic of 

functional integration operates to the area of welfare… The logic of diversity … suggests that, in 

areas of key importance to the national interest, nations prefer the certainty, or the self-controlled 

uncertainty, of national self-reliance, to the uncontrolled uncertainty of the untested blender” 

(Hoffmann 1966: 882). 

 
Et yderligere kritikpunkt rettet mod neofunktionalismen er, at neofunktionalismen negligerer 

forskellen mellem high og low politics. Hoffmann differentierer således mellem high politics og low 

politics og tilskriver sig, at integration kan finde sted, men argumenterer for at dette ikke vil være 
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tilfældet, når det handler om high politics, herunder udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik 

(Nugent 2010: 433):  

 
“The logic of diversity implies that, on a vital issue, losses are not compensated by 

gains on other (and especially not other less vital) issues…” (Hoffmann 1966: 882).  

 
Ifølge Hoffmann kan integration finde sted på bestemte teknokratiske og ukontroversielle 

politikområder defineret som low politics (Rosamond 2000: 77). Hoffmann ændrer senere sin 

definition af high og low politics, da han mener, at det kan være misvisende, hvis denne skildring 

betyder, at udenrigs- og sikkerhedspolitik kun kan og altid vil være high politics og økonomisk og 

socialpolitik low politics. Derfor fokuserer Hoffmann på et givent emnes vigtighed for en national 

regering: 

“I would prefer to distinguish the politics which aims at or allows for the 

maximization of the common good, from the politics of either do ut des (strict reciprocity) or of the 

zero-sum game. Whether an issue falls into one or the other category depends on its momentary 

saliency – on how essential it appears to the government for the survival of the nation or for its own 

survival, as well as on the specific features of the issue…” (Hoffmann 1982: 29). 

 
Intergovernmentalismen har som neofunktionalismen også været udsat for kritik. Særligt blev 

Hoffmanns skelnen mellem high og low politics kritiseret, da udviklingen i det europæiske 

samarbejde resulterede i, at high politiske områder også blev en del af integrationsprocessen: ”... 

where member states willingly surrendered control over issues of central importance to national 

sovereignty. (Rosamond 2000: 79). 

 
Opsummerende er faktorer som en stats opfattelse af sin position i systemet af stater og hvorvidt 

den pågældende stat definerer et givent politikområde som high politics af betydning for 

muligheden for integration. Endvidere er også de involverede staters historie afgørende for 

integration, og slutteligt er en stats indenrigspolitiske forhold også af betydning. 

Sammenlignet med neofunktionalismen er intergovernmentalismen altså optaget af nationalstaters 

forskelligheder, som vil begrænse regional integration. Dette vil specielt være tilfældet, når det 

handler om områder inden for high politics eller områder, som i en periode er specielt vigtige for en 

given medlemsstat. Endvidere er en afgørende forskel mellem de to integrationsteorier, at 

intergovernmentalismen fokuserer på en stats eksterne relationer, som ifølge Hoffmann negligeres 

hos neofunktionalismen: 
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“[Neofunctionalism] overlooked the differential impact, on the various nations, of external 

countries (such as the two super powers). Moreover, it underestimated the ability of the actors, 

especially the major ones, to stop or to slow down the building of a central political system…” 

(Hoffmann 1982: 30). 

3.3 Liberal intergovernmentalisme 
!
Andrew Moravcsik er en af teoretikerne i en senere fase af studierne om regional integration, og i 

1993 introducerede han liberal intergovernmentalisme (LI) i debatten om europæisk integration. 

Ifølge Moravcsik misfortolker neofunktionalismen udviklingen i det europæiske samarbejde. 

Fremfor en gradvis stigende og automatisk integration mener Moravcsik, at ”… the process of 

Community-building has proceeded in fits and starts through a series of intergovernmental 

bargains.” (Moravcsik 1993: 476). 

 
Stater er ifølge LI aktører, som antages at være rationelle (Moravcsik & Schimmelfennig 2009: 68), 

og europæisk integration kan således forklares ud fra rationelle aktørers beslutninger: 

 
 ”European integration can best be explained as a series of rational choices made by 

national leaders. These choices responded to constraints and opportunities stemming from the 

economic interests of powerful domestic constituents, the relative power of each state in the 

international system, and the role of international institutions in bolstering the credibility of 

interstate commitments.” (Moravcsik 1998: 18).  

  
Et kritikpunkt hos Moravcsik er neofunktionalismens begrænsede definition af europæisk 

integration: 

”[Neo-functionalists] limited their definition of integration almost exclusively to 

institutional characteristics of the EC – the scope and institutional form of common decision-

making.” (Moravcsik 1993: 479). 

 
Moravcsik foreslår en bredere definition af europæisk integration, og denne består af fire 

dimensioner, hvoraf den sidstnævnte adskiller sig særligt fra neofunktionalismen og tager 

udgangspunkt i, at policy co-ordination er mest betydningsfuld, når der påtvinges større regulering i 

national politik, og omkostninger og fordele ved en given regulering varierer fra stat til stat. De fire 

dimensioner er som følger: 
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”(1) the geographical scope of the regime; (2) the range of issues in which policies 

are co-ordinated; (3) the institutions of joint decision-making, implementation and enforcement; (4) 

the direction and magnitude of substantive domestic policy adjustment.” (ibid: 479).  

 
LI består af tre centrale elementer. Først og fremmest antages det, at stater er rationelle aktører, hvis 

nationale interesser bestemmes på baggrund af omkostninger og fordele i forhold til et givent 

samarbejde. Det andet element hviler på en liberal teoretisk tilgang til dannelsen af nationale 

præferencer og det sidste element på en mellemstatslig analytisk tilgang til forhandlinger (ibid: 

480). Det liberale element har fokus på state-society relations, og Moravcsik lægger her vægt på, 

hvorledes nationale regeringer påvirkes af den pågældende stats samfundsgrupper: 

 
”... foreign policy goals of national governments are viewed as varying in response to 

shifting pressure from domestic societal groups … National interests … emerge through domestic 

political conflict as societal groups compete for political influence, national and transnational 

form, and new policy issues are recognized by governments.” (ibid: 481). 

 
Ud fra antagelsen at stater er rationelle aktører, der handler på baggrund af egne interesser, som er 

påvirket af nationale interessegrupper i de pågældende stater, foregår internationalt samarbejde 

ifølge Moravcsik på to niveauer. Således sker først dannelsen af en national regerings præferencer, 

hvor potentielle fordele ved et eventuelt samarbejde identificeres. Dette refererer Moravcsik til som 

efterspørgsel. Herefter deltager de nationale regeringer i mellemstatslige forhandlinger, og på 

baggrund af forskellige nationale interesser vil de respektive regeringer komme frem til et resultat, 

hvilket Moravcsik definerer som udbud: ”The interaction of demand and supply, of preference and 

strategic opportunities, shapes the foreign policy behaviour of states.” (ibid: 481). For at kunne 

analysere både den nationale præferencedannelse og de mellemstatslige forhandlinger introducerer 

Moravcsik en tosidet teoretisk tilgang, som beskrevet ovenfor: en liberalistisk tilgang til dannelsen 

af nationale præferencer samt en intergovernmentalistisk analyse af de mellemstatslige 

forhandlinger (ibid: 482).  

 
Ifølge LI er ”politics … embedded in a social context, which decisively constrains purposes and 

possibilities of government.” (Moravcsik 1992: 7). Nationale regeringer er således påvirket af 

samfundsgrupper, og de givne gruppers og aktøres interesser og relative indflydelse i national 

politik udgør derfor en vigtig faktor. Gruppers interesser og relative indflydelse kan i øvrigt ændres 
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over tid (Moravcsik 1993: 483). Magtfulde grupper, som risikerer at blive stillet ringere end førhen 

ved et nyt eller ændret samarbejde på et givent politikområde, vil forsøge at blokere for en potentiel 

gennemførelse. Dette vil også være tilfældet, selvom ændringen vil gavne samfundet som helhed 

(ibid: 487). 

 
Ofte antages det, at supranationale institutioner er intergovernmentalismens modsætning, hvilket, 

Moravcsik mener, er forkert. Det europæiske samarbejde er således acceptabelt for nationale 

regeringer, så længe det styrker de pågældende regeringers kontrol over nationale indre 

anliggender. EU-institutionerne styrker endvidere nationale regeringers magt på to måder: 

 
”First, they increase efficiency of interstate bargaining … Second, EC institutions 

strengthen the autonomy of national political leaders vis-à-vis particularistic societal groups within 

their domestic polity.” (ibid: 507).  

 
Opsummerende antager Moravcsik, at nationale regeringer påvirkes af medlemsstatens respektive 

samfundsgrupper, når der forhandles i EU. Medlemsstaternes forskellige nationale interesser 

bestemmer således muligheden for det politiske udbud. 

3.4  Integrationsteorierne – aktører og integrationsfremmende faktorer 
 
De tre integrationsteorier beskrevet i de foregående afsnit har både forskelle og ligheder. 

Intergovernmentalismen har eksempelvis sine rødder i realismen, hvorimod LI udspringer af 

liberalismen. De respektive teoretiske tilgange ser endvidere forskelligt på supranationale 

institutioner. Hvor supranationale institutioner hos neofunktionalisterne er hovedaktører i 

integrationsprocessen, anerkendes disse ikke som afgørende integrationsfremmende aktører hos 

intergovernmentalismen. Supranationale institutioner anerkendes derimod af LI, men betragtes 

heller ikke som direkte fremmende for europæisk integration. Det afgørende for integration, er hos 

LI medlemsstaters kalkule af omkostninger og fordele ved samarbejdet, hvilket især gør sig 

gældende, når der påtvinges større reguleringer. 

 
Desuden har integrationsteorierne forskellige opfattelser af interessegruppers rolle og betydning for 

integration. Igen er de vigtigste aktører ifølge intergovernmentalismen nationalstaterne, hvorfor 

interessegrupper ikke gives nogen særlig betydning. Ifølge neofunktionalister vil interessegrupper 

flytte fokus fra det nationale til det overstatslige plan og desuden ændre deres struktur således, at 

disse også bliver supranationale. Denne form for politisk integration er ifølge neofunktionalismen 
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en sidegevinst af økonomisk integration. Hos LI lægges der vægt på, hvordan samfundsgrupper 

påvirker nationale regeringer, hvorfor disse er af stor betydning for det regionale samarbejde og 

nationalstaternes præferencedannelse heri. 

 
Den intergovernmentalistiske tilgang fokuserer på nationalstaters forskelligheder i det regionale 

samarbejde, som begrænser både integration og muligheder for funktionelt spillover, hvilket igen 

forklarer forskellen på intergovernmentalismens logic of diversity og neofunktionalismens logic of 

integration. Især vil der ifølge intergovernmentalismen ikke ske integration på high politics 

områder. Det skal dog nævnes, at Haas og andre neofunktionalister mener, at integration fremmes 

gennem sektorspecifikke områder, som primært relaterer sig til low politics. Ifølge LI vil der ske 

integration, så længe integrationen styrker de pågældende regeringers kontrol over nationale indre 

anliggender. 

 
Opsummerende fokuserer neofunktionalister i høj grad på det supranationale aspekt, hvorimod 

intergovernmentalismen fokuserer på det nationale aspekt. LI derimod er af den opfattelse, at både 

national præferencedannelse samt mellemstatslige forhandlinger er væsentlige for integration. 

Således fokuserer LI ligesom intergovernmentalismen i høj grad på nationalstaten i det regionale 

samarbejde, dog er forskellen LI’s fokus på samfundsgruppers påvirkning af nationale regeringer. 

Slutteligt er LI som anført overbevist om, at neofunktionalismen tager fejl i fortolkningen af, at det 

regionale samarbejde præges af en gradvis stigende og automatisk integration. I stedet mener 

Moravcsik, at det regionale samarbejde er opstået gennem en serie af mellemstatslige forhandlinger.  

 
De tre teorier vil på forskelligvis bidrage til analysen, og formålet med at inddrage de tre er, at 

kunne analysere flere faktorer og aktører i Tysklands stillingtagen til en fælles energipolitik i EU. 

Således skal intergovernmentalismen og LI muliggøre en analyse af Tyskland som stat og nogle 

udvalgte tyske samfundsgrupper, hvorimod neofunktionalismen skal muliggøre en forståelse af 

Kommissionens rolle i udviklingen af en fælles energipolitik. Slutteligt vil denne teori også bidrage 

til en forståelse af de energipolitiske delområders betydning for hinanden. 
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4. Energipolitik i EU 

4.1 EU’s energipolitik i et historisk perspektiv 

4.1.1 Oprettelse af det europæiske samarbejde 
 
Efter 2. verdenskrig var målet i Europa at sikre ressourcer til at kunne rekonstruere industrien og til 

at kunne forsyne forbrugere med energi. Energi fungerede i begyndelsen af det europæiske 

samarbejde som en integrationsfremmende faktor, hvilket var tilfældet, da EKSF og EUROATOM 

oprettedes i henholdsvis 1951 og 1957 (Schubert et al. 2016: 93ff.). EUROATOM opnåede dog 

aldrig den vigtighed, som var forudset af eksperter, hvilket skyldtes både konkurrencedygtige 

oliepriser i begyndelsen af agenturets levetid og uenigheder mellem Frankrig og de resterende 

medlemsstater om, hvorvidt atomindustrien skulle være statskontrolleret eller ej. Endvidere 

erstattede olie i 1969 kul som den vigtigste energikilde i medlemsstaternes energisammensætning, 

hvorfor samarbejdets primære mål om at garantere lige adgang til billig kul ikke længere var af 

samme betydning som ved samarbejdets begyndelse (ibid: 96f).!

4.1.2 Energikriser og udvikling af energipolitikken 
 
En række kriser herunder Suez-krisen i 1956, seksdagskrigen i 1967 og Oktober-krigen i 1973 

tydeliggjorde medlemsstaternes afhængighed af arabisk olie, hvorfor medlemsstaterne bad 

Kommissionen om at udarbejde udviklingsforslag til en europæisk energipolitik. Kommissionen 

publicerede i henholdsvis 1968, 1972 og 1973 en række dokumenter med tanker om et indre 

marked for energi, som bl.a. inkluderede en betydningsfuld rolle for atomkraft i medlemsstaternes 

energimix. I 1968 blev der som reaktion på Suez-krisen endvidere vedtaget et direktiv om oprettelse 

af minimumslagre med olie (Schubert et al. 2016: 97). 

I 1970’erne og frem til 1986 var oliekriserne i 1973 og 1979 samt atomulykken i Tjernobyl i 1986 

afgørende for det europæiske energimarked. Medlemsstaterne af det Europæiske Fællesskab (EF), 

som fra januar 1973 bestod af ni medlemsstater, importerede dengang 95 % af det samlede 

olieforbrug fra de arabiske lande og var derfor sårbare over for prisstigninger. Medlemsstaterne 

valgte at gå den bilaterale vej og på den måde opnå kontrakter med de arabiske lande for at løse 

forsyningsproblemerne (ibid: 100). Efter den første oliekrise godkendte Rådet i 1974 en 

energistrategi i hvilken, der blev lagt vægt på nødvendigheden af en fælles energipolitik. Samme år 

besluttes en række mål om bl.a. at reducere medlemsstaternes afhængighed af arabisk olie til 50 %. 

Den anden oliekrise resulterede blot i en strategi om effektiv udnyttelse af energi og 

energisikkerhed (ibid: 101f.), alt imens ulykken i Tjernobyl, hvor en atomreaktor eksploderede, 
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forårsagede stor bekymring om brugen af atomkraft. Dette betød, at atomkraft ikke længere ville 

kunne løse medlemsstaternes energiproblemer (ibid: 103). 

4.1.3 Liberalisering af det indre energimarked og klimapolitik 
!

I 1980’erne og 1990’erne arbejdede Kommissionen for at oprette et indre marked for energi, hvilket 

fremgik af Kommissionens grønbog fra 1988, hvor fokus var på sammenhængen mellem 

energisikkerhed og det indre energimarked (Schubert et al. 2016: 106). Ideen var, at fri konkurrence 

mellem energivirksomheder på tværs af EF ville resultere i rationaliseringsgevinster og lavere 

forbrugerpriser (Eikeland 2011: 13). Kommissionen nedsatte herefter to komitéer, som brugte fire 

og et halvt år, før det første direktiv om et mere konkurrencedygtigt europæisk energimarkedet blev 

en realitet (Schubert et al. 2016: 107). Dette blev således startskuddet til processen for det indre 

energimarked.  

I samme periode var der i EU også en voksende opmærksomhed på klimapolitiske spørgsmål (ibid: 

110), og i 1995 publicerede Kommissionen en hvidbog under navnet En energipolitik for Den 

Europæiske Union, hvori målsætninger om konkurrenceevne, sikre energiforsyninger og 

miljøbeskyttelse beskrives som de mest relevante for energisektoren (Kommissionen for De 

Europæiske Fællesskaber 1995: 11). 

4.1.4 Det 21. århundrede og Lissabontraktaten 
 
I 2000 publicerede Kommissionen som reaktion på høje olieprisstigninger grønbogen På vej mod en 

europæisk strategi for forsyningssikkerhed, i hvilken Kommissionen opfordrede til en energipolitisk 

tilgang, som integrerer energisikkerhed, miljøbeskyttelse og markedsintegration (Schubert et al. 

2016: 114). Meget pegede i retning af et større VE-fokus, men på trods af dette var der ikke 

væsentlig fremgang på det energipolitiske område med Nicetraktaten, som trådte i kraft i 2003 

(ibid: 116). Ved Lissabontraktatens ikrafttrædelse i 2009 blev energi indskrevet i EU’s 

traktatgrundlag. Dog har medlemsstaterne beføjelse til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af 

energiressourcer, valg af energikilder og sammensætningen af energiforsyningen (Folketingets EU-

Oplysning 2008).  

Kommissionen publicerede i 2007 to vigtige meddelelser: Bæredygtig elproduktion fra fossile 

brændstoffer: Mål: "nær nul"-emissioner fra kul efter 2020 samt en køreplan for vedvarende energi. 

Den førstnævnte omhandler fossile brændstoffers betydning i energimixet og en indfasning af 

bæredygtige fossile brændstoffer, og i sidstnævnte foreslår Kommissionen, at der fastsættes et 

obligatorisk mål på 20 % for andelen af VE i EU’s energiforbrug i 2020 (Europa-Kommissionen 
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2007a; Europa-Kommissionen 2007b). Dette skete efter, at EU’s sårbarhed over for import af 

energi igen blev tydeliggjort i vinteren 2004/2005. Der var endvidere en række kriser imellem 

2006-2009 og i 2014, hvor EU’s afhængighed af russisk gas var kritisk for forsyningen i forskellige 

medlemsstater (Schubert et al. 2016: 119f.). 

Kommissionen publicerede i 2014 en europæisk energisikkerhedsstrategi, hvor EU’s afhængighed 

af importeret energi understregede behovet for en fælles europæisk energipolitik. Strategien 

indeholder en række punkter, som skal sikre EU’s energisikkerhed i fremtiden. Bl.a. er 

opbygningen af et velfungerende og fuldt integreret marked, diversificering af den eksterne 

energiforsyning og dertil knyttet infrastruktur samt forbedret koordinering af nationale 

energipolitikker, og det at kunne tale med én stemme udadtil punkter, som er afgørende for 

forsyningssikkerheden (Europa-Kommissionen 2014a: 3f.). På trods af at energiinfrastrukturen i EU 

er blevet styrket, og at der er kommet flere energileverandører, er medlemsstaterne stadig sårbare 

overfor udefrakommende energichok. Afbrydelserne i 2006 og 2009 tydeliggjorde manglen på en 

fælles europæisk energipolitik (ibid: 2), og mindede desuden EU om, at Rusland er parat til at bruge 

gas som middel til at opnå geopolitisk indflydelse (Eikeland 2011: 32). Efter udvidelserne mod øst i 

2004 og 2007 har EU’s forsyningssikkerhed fået endnu større betydning, da det primært er de nye 

medlemsstater i Østeuropa, der er afhængige af russisk energi. Spørgsmålet om diversificering af 

eksterne leverandører og EU’s forsyningssikkerhed blev desuden igen relevant i forbindelse med 

krisen i Ukraine i 2014 (Siddi 2016). 

4.1.5 Energiunionen 
!

Som det fremgår af foregående afsnit har eksterne begivenheder haft stor betydning for udviklingen 

på det energipolitiske område i EU. Senest har krisen i Ukraine medført Kommissionens forslag til 

en energiunion, som blev fremlagt d. 25. februar 2015 i form af Energiunionspakken, som udgør en 

rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik. Formålet 

med en energiunion er at give forbrugere og virksomheder i EU adgang til både sikker og 

konkurrencedygtig energi. Endvidere er visionen, at medlemsstaterne i energiunionen skal være 

opmærksomme på, at de er afhængige af hinanden, når de leverer energi til borgere, samt at EU 

taler med én stemme i internationale anliggender om energipolitiske spørgsmål (Europa-

Kommissionen 2015a: 2). I 2015 og 2016 besøger vicepræsidenten for energiunionen Maroš 

Šefčovič de 28 medlemsstater for at præsentere de respektive medlemsstaters muligheder i 

energiunionen (Europa-Kommissionen 2016a). 
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4.2 Energi – en national kompetence 
!
De 28 EU-medlemsstater har forskellige energimix, og energi har historisk set hørt under 

medlemsstaternes nationale kompetenceområde trods det faktum, at energi var en væsentlig faktor 

for integration ved samarbejdets begyndelse (Helm 2012: 557). I efterkrigstiden var systemerne i 

energisektoren stadig lokale, og i årene efter 2. verdenskrig var en generel tendens i Europa, at 

energiinfrastrukturen udvikledes fra et lokalt til et nationalt plan. Tæt forbundet med udviklingen af 

nationale energipolitikker var fremkomsten af de såkaldte national champions. I Frankrig 

grundlages eksempelvis Electricité de France (EDF), der ligesom det eksisterende selskab RWE i 

Tyskland voksede i takt med opbygningen af nationale energiinfrastrukturer. Energisektoren blev 

derfor meget koncentreret, og aktører havde tætte samarbejdsrelationer til nationale regeringer. I 

mange medlemsstater var sektoren derfor præget af monopollignende tilstande (ibid: 558). Den 

daværende udvikling skyldtes også medlemsstaternes bekymringer om forsyningssikkerhed:  

 
 ”[P]artly or wholly state-owned suppliers monopolized national energy markets 

because of governments’ concerns about energy security of supply and related public service 

obligations of universal, uninterrupted provision. As a result, energy – notably the supply of 

electricity and natural gas – was highly regulated at the national level and sheltered from 

competition.” (Dinan 2010: 467). 

4.3 Energi-trilemmaet 

4.3.1 Konkurrence – liberalisering af EU’s energimarked 
 
Kommissionen anbefalede i grønbogen fra 1988 brugen af det indre markeds principper inden for 

energiområdet, og således skulle varer på de europæiske energimarkeder kunne flyde frit på tværs 

af grænser. Endvidere skulle monopoler og statsstøtte forbydes, og miljø- og sikkerhedsstandarder 

harmoniseres. Desuden gjorde Kommissionen opmærksom på et presserende behov for 

liberalisering af el- og gasmarkederne (Schubert et al. 2016: 106). Kommissionens hvidbog fra 

1995 indeholdt et vejledende arbejdsprogram over en femårsperiode, hvor den vigtigste målsætning 

ift. et integreret marked var ”at liberalisere det indre marked for el og naturgas.” (Kommissionen 

for De Europæiske Fællesskaber 1995: 13). Efterfølgende er der vedtaget en række direktiver for at 

liberalisere det indre energimarked, og Rådet vedtog i 1996 det første direktiv for liberalisering af 

det indre marked for elektricitet og i 1998 for det indre marked for gas. I 2003 blev disse direktiver 
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erstattet af den anden liberaliseringspakke, og i 2009 erstattedes denne så af den tredje 

liberaliseringspakke. Direktiverne og deres tilblivelse vil blive nærmere behandlet i analysen. 

4.3.1.1 EU’s energimarked og energiunionen 
!
Af rammestrategien for energiunionen fremgår det, at markedskoncentration, svag konkurrence og 

et fragmenteret energilandskab stadig volder problemer på trods af forordninger og gentagne 

direktiver for et liberalt europæisk energimarked (Europa-Kommissionen 2015a: 8). Flere 

energiinfrastrukturprojekter skal hjælpe til at nå målet om et fuldt ud integreret energimarked. I 

2013 udvalgte EU 248 projekter, og i 2014 blev yderligere 33 energiinfrastrukturprojekter udvalgt, 

som skal bidrage til at øge forsyningssikkerheden og koble medlemsstaterne bedre sammen. Det 

foreløbige minimumsmål for sammenkoblingen af elnettet er, at 10 % af den installerede 

elproduktionskapacitet i medlemsstaterne skal kobles sammen (ibid: 8), og desuden skal det indre 

energimarked også forbedres gennem øget regionalt samarbejde (ibid: 11). 

4.3.2 Forsyningssikkerhed og den eksterne dimension af energipolitikken 
 
Ikke nok med at EU er nettoimportør af energi, så er EU også verdens største energiimportør 

(Rüdiger 2015). De vigtigste importerede energikilder er olie og gas, og i 2013 importerede EU olie 

for 295 mia. € og gas for 73,4 mia. € svarende til henholdsvis 73 % og 18 % af EU’s samlede 

import af energi. Rusland er den største eksportør af både olie og gas til EU (eurostat 2016). 

Endvidere importerer EU 53 % af al energi, som bruges i EU, og forsyningssikkerheden er derfor et 

presserende spørgsmål for mange medlemsstater. Nogle medlemsstater er særligt sårbare over for 

udefrakommende energichok, hvilket gør sig gældende for en række mindre integrerede og 

forbundne regioner såsom Baltikum og Østeuropa (Europa-Kommissionen 2014b: 2). Syv 

medlemsstater (Bulgarien, Tjekkiet, Finland, Ungarn, Litauen, Polen og Slovakiet) importerede 

f.eks. i 2013 mere end 75 % af deres olieimport fra Rusland, og ligeledes importerede 12 

medlemsstater (Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Finland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, 

Rumænien, Slovakiet og Slovenien) samme år mere end 75 % af deres samlede gasimport fra 

Rusland. Derudover er Tyskland den største enkeltimportør af russisk gas i EU efterfulgt af Italien 

(eurostat 2016). Se endvidere bilag 2 for en oversigt over medlemsstaternes afhængighed af 

naturgas importeret fra Rusland. 

EU’s afhængighed af importeret energi er afgørende for EU’s eksterne dimension af energipolitik-

ken (Schubert et al. 2016: 203). Udviklingen og fastholdelsen af en fælles position i EU’s eksterne 

relationer på det energipolitiske område er en af de politikker, som skaber størst uenighed blandt 
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medlemsstaterne (ibid: 201), hvilket vil være udgangspunktet for specialets anden delanalyse 

omhandlende Tysklands forsyningssikkerhed. 

4.3.2.1 Forsyningssikkerhed og energiunionen 
!
Fuldførelsen af det indre energimarked samt et mere effektivt energiforbrug skal være drivkraften 

bag energisikkerhed i energiunionen. Endvidere er en diversificering af EU’s forsyningskilder i spil 

for at gøre energiunionen mindre afhængig af eksempelvis Rusland: 

 
“For at sikre diversificering af gasforsyningerne skal arbejdet med den sydlige 

gaskorridor intensiveres, så de centralasiatiske lande kan eksportere deres gas til Europa.” 

(Europa-Kommissionen 2015a: 4). 

 
Som Kommissionen udtrykker det, er energipolitik et udenrigspolitisk værktøj – særligt i de store 

leverandør- og transitlande. Energiunionen er også et projekt, hvor et samlet EU skal indgå i 

konstruktiv dialog med sine partnere (ibid: 7). Slutteligt ønskes der større åbenhed om gasaftaler: 

“aftaler om køb af energi fra tredjeland skal overholde EU-lovgivning fuldt ud.” (ibid: 7). Allerede 

i 2012 blev der med en afgørelse indført en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende 

bi- og multilaterale aftaler mellem medlemsstater og tredjelande (EP/Rådet 2012). Fremadrettet skal 

Kommissionen på et tidligt tidspunkt oplyses om sådanne forhandlinger for at kunne sikre at EU-

lovgivningen overholdes (Europa-Kommissionen 2015a: 7).  

4.3.3 Klima- og miljøpolitik 
 
EU’s energi- og miljøpolitik er i mere eller mindre grad sammenkædet (Dinan 2010: 452), og som 

det fremgår af Lissabontraktaten inddrages miljø også i artikel 194: ”under hensyn til kravet om at 

bevare og forbedre miljøet”. Udviklingen af klima- og miljøpolitikken har dog haft et anderledes 

forløb i EU end energipolitikken, og i dag er dette politikområde et af Unionens vigtigste og 

placeres øverst på den politiske dagsorden (ibid: 451). 

På et topmøde i Paris i 1972 opfordrede nationale regeringsledere til en fælles miljøpolitik, og 

allerede det efterfølgende år blev den første af en række miljøhandlingsprogrammer vedtaget (ibid: 

452). Således var det på initiativ fra medlemsstaterne, at EU’s miljøpolitik startede. I 2013 vedtog 

Europa-Parlamentet og Rådet EU’s 7. Miljøhandlingsprogram, som gælder frem mod 2020 

(Europa-Kommissionen 2013). EU har desuden vedtaget en klima og energipakke for 2020 – de 

såkaldte 2020-mål, som indebærer en reduktion af drivhusgasser på 20 %, 20 % mere VE og 20 % 
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forbedret energieffektivitet. Sidenhen er der også vedtaget klima- og energimål for 2030, som 

bygger på pakken for 2020, og foreskriver en reduktion af drivhusgasser på 40 % sammenlignet 

med 1990, mindst 27 % VE og en forbedring i energieffektiviteten på 27 %. Målene for 2030 er 

desuden i overensstemmelse med den såkaldte Energy Roadmap for 2050, som Kommissionen 

godkendte i 2011 (Europa-Kommissionen 2016b; Europa-Kommissionen 2016c; Schubert et al. 

2016: 123). Miljøpolitikkens udvikling beskrives i litteraturen som afgørende for en europæisering 

af EU’s energipolitik og betegnes eksempelvis som energipolitikkens green driver (Sandoval & 

Zapater 2012: 110). 

4.3.3.1 Energieffektivisering og dekarbonisering i energiunionen 
 
Miljøpolitiske tiltag er også en del af strategien for energiunionen, hvor EU’s forsyningssikkerhed 

eksempelvis skal forbedres gennem en stigende VE-andel i EU’s samlede energiforsyning (Europa-

Kommissionen 2015a: 15). Endvidere er 2030-målene også en del af energiunionen, og af strategien 

fremgår det, at EU har forpligtet sig til at blive verdensførende inden for VE (Europa-ibid: 13ff.). 

4.4 Delkonklusion 
!

Arbejdet for en fælles europæisk energipolitik i form af et fælles indre energimarked, 

forsyningssikkerhed og klima- og miljøpolitik har vist sig at være påvirket af eksterne faktorer, 

hvilket stemmer overens med Hoffmanns antagelse om, at eksterne faktorer har betydning for 

integration. Der er sket en gradvis integration af energipolitikken, men integrationsgraden på de tre 

forskellige energipolitiske områder varierer dog. Hvor integration på det klimapolitiske område har 

været fremskreden siden begyndelsen af 1970’erne på initiativ af medlemsstaterne, har integration 

for så vidt angår forsyningssikkerhed og liberaliseringen af energimarkedet vist sig at være en 

sværere proces, hvor Kommissionen har taget initiativ og presset på for dybere integration, hvilket 

kan forklares ud fra et neofunktionalistisk perspektiv, som tilskriver Kommissionen en afgørende 

rolle i integrationsprocessen. På trods af Kommissionens ihærdighed har det vist sig at være sværere 

at opnå integration på dele af energipolitikken. Ifølge intergovernmentalismen tager 

neofunktionalismen ikke højde for integrationsforhindringer, som til tider har været skyld i de 

langsomme integrationsprocesser i dele af EU’s energipolitik. Disse hindringer vil blive uddybet i 

analysen. 
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5. Energipolitik i Tyskland 

5.1 Tysklands energipolitik i et historisk perspektiv 
!
Tysklands energipolitik var fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til 1973 før den første oliekrise 

karakteriseret ved en lav grad af statsintervention, og efter 2. verdenskrig kunne den tyske 

energipolitik desuden beskrives som kulpolitik, da kul udgjorde 90 % af det primære energiforbrug. 

Desuden beskæftigede kulindustrien over en halv million arbejdere, som var organiseret i magtfulde 

fagforeninger. I slutningen af 1950’erne og i 1960’erne blev atomkraft også en vigtig energikilde i 

Tyskland (Renn & Marshall 2016: 4). Efter oliekrisen i 1973 ændredes den tyske energipolitik, og 

det primære mål blev at sikre en billig energiforsyning og samtidig tage hensyn til miljøet. I løbet af 

1970’erne startede miljøbevægelsers modstand mod atomkraft, og miljøbevægelserne var heller 

ikke begejstrede for kulproduktionen. 1970’ernes miljøbevægelser resulterede i oprettelsen af det 

tyske grønne parti Die Grünen. Modstanden mod atomkraft var stor i den tyske befolkning fra 

midten af 1970’erne og frem, men på trods af dette var alle tyske partier bortset fra Die Grünen 

positivt stemt over for udvidelsen af tyske atomkraftværker. Eksempelvis var oliekrisen i 1979 

afsæt for, at den daværende tyske regering bestående af SPD og det liberale parti FDP kunne forny 

deres engagement for atomkraft i deres tredje energiprogram (ibid: 4). Efter ulykken i Tjernobyl i 

1986 ændrede SPD holdning til brugen af atomkraft og blev således kritisk over for atomkraft, alt 

imens kul forblev en vigtig energikilde i SPD’s program for forsyningssikkerhed. Dette skyldtes de 

mange arbejdere i kulproduktionen, som var tilknyttet fagforeninger og traditionelt stemte på SPD. 

Det konservative parti CDU og dets bayerske søsterparti CSU blev påvirket af den tyske kul- og 

stållobby til at støtte den nationale kulstrategi, som indebar subsidier til kulproduktionen frem til 

2018. I perioden 1986-1998 hvor CDU/CSU og FDP udgjorde regeringen, var der stor modstand 

mod atomkraft fra oppositionspartierne SPD og Die Grünen, og fra Die Grünen var der ligeledes 

modstand mod den nationale kulstrategi (ibid: 5). 

I 1998 kom SPD og Die Grünen til magten, og den nye regering lagde i sin energipolitik vægt på de 

tre principper, som udgør energi-trilemmaet. Endvidere involverede deres energipolitiske program 

af en udfasning af atomkraft. Da CDU/CSU igen kom til magten i 2005 vel at mærke i en 

koalitionsregering med SPD blev beslutningen om udfasning af atomkraft igen ændret. Regeringen 

blev af industrien påvirket til, at der skulle bruges atomkraft i overgangen fra fossile brændsler til 

VE (ibid: 5f.). 

Kort tid efter Fukushima-ulykken i 2011 tabte CDU magten ved delstatsvalget i delstaten Baden-

Württemberg, og for første gang blev Die Grünen det største parti på delstatsniveau (ibid: 6). I 
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forbindelse med Fukushima-ulykken ændrede CDU/CSU holdning til atomkraft, og den daværende 

tyske regering bestående af CDU/CSU og FDP besluttede en udfasning af de tyske atomkraftvær-

ker, og således vil de tre sidste værker blive afkoblet elnettet i 2022 (BMWi 2016c). Siden 2010 har 

den tyske energipolitik været karateriset ved den grønne omstilling, som beskrives i afsnittet om 

Energiewende. 

5.2 Energimix 
!
Tysklands energimix består, som det fremgår af bilag 1, primært af fossile brændstoffer, og den 

vigtigste energikilde er olie, som udgør 33,8 %. Dernæst kommer gas, som udgør 21 % af det tyske 

energimix. Stenkul og brunkul udgør tilsammen 24,6 % og kernekraft 7,5 %. Slutteligt udgør VE 

12,6 % af Tysklands bruttoenergiforbrug (BMWi 2016d). Udbygningen af VE er et centralt element 

i Tysklands grønne omstilling og skal i fremtiden fungere som en bærende søjle i energiforsyning 

(BMWi 2015: 6). 

5.2.1 Olie  
!
Tyskland er afhængig af at importere landets to vigtigste energikilder. Hele 97,4 % af landets 

samlede efterspørgsel på olie importeredes eksempelvis i 2015 (BMWi 2016a). Rusland er 

Tysklands største leverandør af olie og leverede i 2015 35,7 % af den samlede importerede olie i 

Tyskland. Den næststørste leverandør er Norge (13,6 %) og derefter Storbritannien (10,9 %) (ibid). 

Det forventes, at det tyske olieforbrug vil falde med 14 % fra 2010 til 2025 (IEA 2014: 204). 

5.2.2 Gas 
!
Egenproduktionen af gas svarede i 2015 til 6,5 % af den tyske efterspørgsel (BMWi 2016a). 

Andelen af gas i bruttoenergiforbruget forventes at stige til 24 % i 2025, hvorefter den forventes at 

aftage (IEA 2014: 210). Hvad angår importen af gas, er Rusland også her den største leverandør til 

Tyskland, og således importerede Tyskland 34,6 % af landets gasimport fra Rusland i 2015 

efterfulgt af Norge (34 %) og Holland (28,8 %) (BMWi 2016a).  

5.2.3 Kul 
!
Tyskland udvinder store mængder af både stenkul og brunkul (IEA 2013: 23), og kul dækker 42,3 

% af Tysklands elproduktion (Statistisches Bundesamt 2016). Tyskland importerer dog 90 % af det 

samlede stenkulsforbrug, da der bliver færre og færre miner i Tyskland, og tilmed er det billigere at 

importere stenkul fra lande som Sydafrika og Columbia. Den tyske stenkul er således ikke 
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konkurrencedygtig, hvorfor den subsidieres af staten. Brunkul er derimod billig at udvinde, og 

produktionen foregår primært i det gamle Østtyskland, hvor 36.000 arbejdere stadig har job i 

industrien (Sunde 2016a; BMWi 2016e). Brunkul er ifølge BMWi den vigtigste indenlandske 

energikilde (ibid), og det er på trods af, at brunkulsproduktionen er særligt forurenende og udleder 

store mængder CO2. Tysklands forpligtigelse til at udfase atomkraft, som er CO2-neutral, har 

betydet, at en del af den manglende kapacitet er blevet erstattet af brunkul, hvilket gør det svært for 

Tyskland at nå deres 2020-mål (Sunde 2016a). Netop derfor skal de klimaskadelige 

brunkulskraftværker ifølge det tyske energiministerium udfases gradvist (BMWi 2016f: 6). 

5.2.4 Kernekraft 
!
Atomkraft er stadig en betydningsfuld energikilde, men i 2010 besluttede den daværende regering, 

at a-kraft skulle tilskrives en såkaldt brobyggende funktion i overgangen mod et grønnere 

energimix. Således skulle a-kraft udfylde en andel i energimixet, som fremover skal dækkes af VE-

kilder, når disse anses som værende pålidelige og økonomisk rentable, og indtil den nødvendige 

infrastruktur til VE er til stede (BMWi 2016c). Dog blev en udfasning af atomkraft frem mod 2022 

som sagt besluttet efter Fukushima-ulykken i 2011. 

5.2.5 Vedvarende energi 
!
Andelen af VE udgøres af forskellige kilder. Biomasse og biogas udgjorde eksempelvis 6,2 % af det 

samlede energimix i 2015 og vindkraft 2,4 %. Derudover benyttes der også VE-kilder som 

vandkraft og solenergi (BMWi 2016g). Siden 2005 er andelen af VE i energisammensætningen 

steget fra 5,3 % til 10 % i 2010 og til 12,6 % i 2015 (BMWi 2016a). Desuden udgjorde andelen af 

VE 29 % af det samlede tyske elforbrug i 2015, og målet er 35 % i 2020 (Statistisches Bundesamt 

2016; BMWi 2015: 7). 

5.3 Energiewende og den tyske lov om vedvarende energi 
 
Som nævnt begyndte miljøbevægelser at blomstre i Tyskland i løbet af 1970’erne, og VE var 

allerede dengang en del af den politiske diskurs. I 1980 blev bogen Energiewende – Growth and 

Prosperity without Oil and Uranium udgivet i Tyskland, og med denne blev VE for alvor en del af 

den politiske debat. Fremkomsten af VE-teknologier i Tyskland skyldes derfor på mange måder en 

lokalt rodfæstet, samfundsdreven og økologisk inspireret politisk aktivisme (Quitzow et al. 2016). 

I 2010 vedtog den tyske regering en plan for at øge VE i energiforbruget, og i 2011 besluttedes den 

gradvise udfasning af atomkraft frem mod 2022 (Joas et al. 2016: 42). Planen er bedre kendt som 
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Energiewende og er som sagt politikken for denne grønne omstilling i Tyskland for en mere sikker, 

økonomisk rentabel og bæredygtig energiforsyning. Alle partierne i det tyske parlament stemte for 

Energiewende, som består af en række overordnede mål om forsyningssikkerhed, udfasning af 

atomkraft, konkurrenceevne, udbygning og modernisering af energinet og bevaring af 

arbejdspladser i Tyskland (Renn & Marshall 2016: 6; BMWi 2015: 4f.). Energiewende består 

endvidere af en række konkrete mål om gradvis reducering af CO2-udslip frem mod 2050 og 

gradvise øgede andele af VE i energimixet, i landets el- og varmeforbrug samt i transportsektoren. 

Desuden er der også besluttet mål om en forbedret energieffektivitet i brutto- og nettoenergi-

forbruget, i elforbruget, i bygninger og varmeforbruget og i transportsektoren (ibid: 4). Se tabel 1 

for målsætninger for udledningsniveau og VE i bruttoenergi- og bruttostrømforbrug. 

 
Tabel 1: Energiewende - kvantitative målsætninger og status 2014 

 2014 2020 2030 2040 2050 
Drivhusgasemissioner 
(sammenlignet med 
1990) 

 
-27 % 

 
Mindst -40 % 

 
Mindst -55 % 

 
Mindst -70 % 

 
Mindst -80 til 

-95 % 
Andel af vedvarende 
energi i 
bruttoenergiforbrug 

 
13,5 % 

 
18 % 

 
30 % 

 
45 % 

 
60 % 

Andel af vedvarende 
energi i 
Bruttostrømforbrug 

 
27,4 % 

 
Mindst 35 % 

 
Mindst 50 % 

 
Mindst 65 % 

 
Mindst 80 % 

Kilde: BMWi 2015: 4 

 
Loven om vedvarende energi (EEG) er en bærende søjle i Energiewende og et instrument, som 

anvendes mhp. at fordre udbygningen af VE. EEG trådte allerede i kraft i 2000, hvor målet var at 

muliggøre markedsadgang for nye teknologier som vind- og solenergi gennem en fast godtgørelse 

og garanteret afsætning, og endvidere skulle lagring af VE prioriteres højest (BMWi 2016h). EEG 

og incitamenterne for at investere i VE-infrastruktur viste sig at være succesfulde, og siden 2000 er 

EEG blevet justeret af flere omgange. De seneste justeringer i 2012 og 2014 har haft større fokus på 

markeds- og systemintegration, og med disse er der blevet introduceret en række markedsorien-

terede elementer (Quitzow et al. 2016). Dette er også tilfældet med den nyeste ændring af EEG, 

som blev vedtaget d. 8. juli 2016, hvori det fastlægges, at godtgørelsens størrelse på VE fra 2017 

ikke længere skal være statsligt fastlagt (BMWi 2016i). 

Tyskland står over for en række tekniske udfordringer i fuldførelsen af Energiewende. Disse er 

f.eks. reorganisering af distributionsnetværket, udviklingen af lagringsteknologier for VE og 

integration af disse i nettet (Quitzow et al. 2016). Den nuværende regering bestående af CDU/CSU 
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og SPD har identificeret en række punkter, som er vigtige for udførelsen af Energiewende, og 

foruden EEG er EU’s klimamål for 2030 afgørende for en succesfuld omsætning af Energiewende. 

Endvidere fremhæves også elmarkedets design, som skal tilpasses den voksende andel af VE, samt 

EU’s indre energimarked, der ses som afgørende for det tyske Energiewende. Ligeledes fremgår 

også udbygningen af transmissions- og distributionsnettene under regeringens punkter (BMWi 

2016j), da Energiewende stiller nye krav til transport af strøm, hvorfor både udbygning og 

ombygning af net er et vigtigt aspekt i Energiewende. 

Lovgivning om udbygning af net er bl.a. fastlagt i den såkaldte lov om udbygning af energinet 

(EnLAG), som blev vedtaget i 2009, og præcist viser, hvor der er presserende behov for udbygning 

af transmissionsnet bl.a. mellem forskellige delstater. Med lovgivningen er det således pålagt, at de 

tyske delstaters energinet bliver forbundet i højere grad, end tilfældet var før lovens ikrafttrædelse 

(Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz 2016; Bundesnetzagentur 2016). Efter 

beslutningen om udfasningen af atomkraft blev udbygningen af energinet endnu mere presserende 

for Tyskland, hvorfor der nu findes flere redskaber for netudvikling (ibid). 

5.4 Det nationale energimarked 
 
Tyskland har var præget af ringe konkurrence på elmarkedet, eftersom de fire store energiselskaber 

har siddet på store markedsandele. Ifølge den tyske monopolkommission spillede konkurrencen på 

det tyske energimarked stadig en yderst beskeden rolle to år efter EU’s 2. liberaliseringspakke fra 

2003 (Monopolkommission 2004/2005: 58). En sektorundersøgelse af det tyske elmarked 

udarbejdet i 2011 af det tyske Bundeskartellamt belyste, at de fire store E.ON, RWE, EnBW og 

Vattenfall i 2007 tilsammen havde 85 % af markedskapaciteten på elmarkedet1, hvilket faldt til 84 

% i 2009. Konkurrenceforholdene på det tyske elmarked beskrives i sektorundersøgelsen som 

værende præget af markedsbeherskelse uden nogen betydelig konkurrence (Bundeskartellamt 2011: 

6f.). I en undersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen faldt tallet i 2012, hvor de samme fire 

virksomheder havde 81,4 % af markedskapaciteten (Europa-Kommissionen 2014b: 91), og 

endvidere afslørede en analyse udarbejdet af Monopolkommission i 2015, at de fire store 

energiselskaber i 2014 tilsammen havde en markedsandel på 62 % af elmarkedet for konventionelle 

energikilder2. RWE havde i 2014 en markedsandel på 21 % af elmarkedet for konventionelle 

energikilder, E.ON 15 % og Vattenfall og EnBW havde begge 13 % (Monopolkommission 2015: 

4). De resterende markedsandele for konventionelle energikilder tilfaldt offentlige udbydere (29 %) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Analyse medtager også det østrigske marked. 
2 Analyse medtager også det østrigske marked.  
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og andre private (9 %) (ibid: 34). Fordelt på de vigtigste konventionelle energikilder kontrollerede 

de fire store energiselskaber i 2014 eksempelvis 97 % af de brunkulsproducerende kulkraftværker. 

Derimod var der flere offentlige udbydere, som kontrollerede kapaciteten af gas, da disse tilsammen 

kontrollerede 46 %, og de fire store kontrollerede her 35 % (ibid: 35f.). 

De fire store energiselskaber på det tyske elmarked har haft store markedsandele, men som 

beskrevet ovenfor er disse dog nedadgående. Desuden har markedsandelene historisk set været på 

markedet for konventionelle energikilder, som i takt med udviklingen af Energiewende vil blive 

mindre. Energiewende er af stor betydning for energivirksomhederne på det tyske marked, og 

eksempelvis valgte RWE at splitte selskabet i to: en del for VE og en del hvori udvindingen af 

brunkul, stenkul og olie er placeret (Sunde 2016a). Svenske Vattenfall har oven i købet afstået sine 

tyske brunkulsværker til en tjekkisk energivirksomhed (Sunde 2016b). 

På det tyske gasmarked er der to markedsområder - nemlig Net Connect Germany og GasPool, og i 

hver af disse opererer seks transmissionssystemoperatører (TSOer), som ejer transmissionssystemet 

(IEA 2013: 71). Både E.ON Ruhrgas AG og RWE Gas AG er eksempler på TSOer. Desuden består 

det tyske gasmarked af tre lag, hvori de 12 TSOer udgør det første lag. Det næste lag består af ca. 

30 regionale foretagender, som distribuerer gas til de kommunale værker de såkaldte Stadtwerke, 

hvilke der findes ca. 725 af i Tyskland, og som udgør det sidste lag i gasmarkedet (ibid: 74f.). 

5.5 Forsyningssikkerhed i Tyskland 
!
Historisk set har der været forskellige kriser, som har mindet Tyskland om vigtigheden af at øge 

forsyningssikkerheden. Efter 2. verdenskrig skulle der eksempelvis sikres tilstrækkelige mængder 

kul, og med oliekriserne i 1970’erne var Tysklands forsyningssikkerhed igen truet. Bortset fra et 

fald i energiimporten efter oliekriserne, er importen af energi steget konstant siden 1980’erne, og 

efter at den daværende koalitionsregering mellem SPD og Die Grünen i starten af nullerne 

besluttede at udfase atomkraft og lade kulproduktionen falde, forventede regeringen, at importen 

fortsat ville stige (Duffield 2009: 4284f.). På trods af en stadig stigende importafhængighed har 

forsyningssikkerhed ikke været på den politiske dagsorden, men dette ændredes i 2006 og igen i 

2009 grundet Rusland-Ukraine-konflikterne, hvor flere EU-medlemsstater oplevede pludselige fald 

i gasforsyningen (ibid: 4285; Umbach 2011: 386). Som det også fremgår af afsnittet om Tysklands 

energimix, er Tyskland afhængig af at kunne importere olie og gas og dette særligt fra Rusland. 

Den russiske gas importeres gennem forskellige pipelines, bl.a. gennem de to rørledninger Yamal-

Europe og Nord Stream. Sidstnævnte leverer gas direkte fra Rusland gennem Østersøen (Monopol-
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kommissionen 2015: 60). Et studie viser, at gasforsyningen i Tyskland maximalt vil kunne sikres i 

fem måneder, og Tyskland vil derfor være stærkt påvirket af en eventuel russisk gasembargo (ibid: 

59f.). 

Tyskland er, som det fremgår, afhængig af at kunne importere store mængder af sin energi, men en 

rapport udarbejdet af Institute of Public Affairs fremhæver, at forsyningssikkerhed i Tyskland også 

i høj grad er et teknisk spørgsmål (Lada et al. 2015: 58). F.eks. er det med udbygningen af VE en 

udfordring, hvorledes strøm fra VE skal transporteres. Eksempelvis produceres store mængder 

vindenergi i den nordlige del af Tyskland, men efterspørgslen er større i Sydtyskland (ibid: 57), 

hvilket understreger vigtigheden i at få udbygget transmissionsnettene. 

5.6 Tysklands forhold til EU’s energipolitik 
!
Tyskland har traditionelt været kritisk over for udviklingen af en fælles europæisk energipolitik, 

men når det kommer til den nyere udviklingsproces har Tyskland udvist større interesse - dog kun 

på delområder af energipolitikken (Duffield & Westphal 2011: 169). Tyskland har været pro 

integration på det energipolitiske område, når det omhandler energieffektivitet, udbygningen af VE 

og klimapolitik. F.eks. støttede den tyske regering i 2007 Kommissionens forslag for 2020-målene 

(ibid: 176f.). 

Tyskland har derimod været modstander ift. oprettelsen af et indre energimarked. Denne modstand 

begyndte i 1990’erne, da EU og medlemsstaterne forhandlede om de første liberaliseringsdirektiver. 

I starten af nullerne, da Kommissionen forberedte den anden liberaliseringspakke, var Tyskland 

imod en organisatorisk adskillelse af energivirksomheder. Desuden var Tyskland den sidste 

medlemsstat, der oprettede et nationalt reguleringsagentur for gas og elektricitet. Dette var blevet 

pålagt med den anden liberaliseringspakke i 2003 (ibid: 177f.), og i 2005 overdragede Tyskland 

således ansvaret herfor til Bundesnetzagentur (Buchan 2009: 22). Tyskland var også imod den 

tredje liberaliseringspakke men fik dog sammen med andre medlemsstater indført muligheden for at 

indføre en uafhængig transmissionsoperatør i stedet for fuldstændig ejerskabsmæssig adskillelse. 

Dette betyder, at forsynings- og transmissionsvirksomheder stadig kan bevares, dog skal de 

overholde en række regler for, at to forskellige dele arbejder uafhængigt (Duffield & Westphal 

2011: 178f.; EP 2009). Slutteligt har Tyskland også gennem tiden haft sin egen nationale tilgang til 

ekstern energipolitik grundet landets forhold til Rusland (ibid: 179). 

 
Som det fremgår af de ovenstående afsnit er der flere forskellige nationale forhold, som påvirker 

tyske politikeres stillingtagen til energipolitik på såvel nationalt som europæisk plan. Eksempelvis 
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har det tyske nationale energimarked betydning for, hvordan Tyskland positionerer sig i forhandlin-

ger i EU, og tyske politikere er siden 2. verdenskrig blevet påvirket af eksempelvis industrien, 

grønne miljøbevægelser og energiselskaber i deres energipolitiske stillingtagen, hvilket stemmer 

overens med LI’s antagelse om, at politikere påvirkes af nationale samfundsgrupper. Desuden 

fremgår det også, at Tysklands eksterne relationer, herunder det tysk-russiske forhold, har 

betydning for Tysklands position i EU ift. energipolitik. Det er således et eksempel på, hvad 

Hoffmann mener, neofunktionalismen ikke tager højde for, nemlig at de forskellige medlemsstater 

har forskellige eksterne relationer, som begrænser muligheden for integration. Desuden er 

Tysklands forsyningssikkerhed afgørende for Tysklands stillingtagen i EU, hvilket ifølge Hoffmann 

skyldes vigtigheden af det high politiske emne for Tyskland og tyske politikere. Dette og en række 

andre faktorer, som er afgørende for Tysklands stillingtagen til EU’s energipolitik, vil blive 

behandlet og uddybet i den følgende analyse. 
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6. Tyskland og en fælles europæisk energipolitik 
!
Den foreliggende delanalyse om liberaliseringen af det indre energimarked er den første af tre 

delanalyser, som i et samspil analyserer Tysklands stillingtagen til de tre elementer af EU’s 

energipolitik: det indre energimarked, forsyningssikkerhed og klima. Endvidere analyseres i den 

sidste delanalyse Tysklands interesse i en fælles energipolitik, som kan styrke EU’s rolle 

internationalt. LI vil være det primære teoretiske udgangspunkt i analysen af Tysklands position ift. 

liberaliseringsprocessen af det indre energimarked. Intergovernmentalismen er dernæst det 

teoretiske udgangspunkt for en analyse af de faktorer, som har været afgørende for Tysklands 

stillingtagen til europæisk samarbejde om forsyningssikkerhed og den eksterne del af 

energipolitikken. Slutteligt er LI igen den primære teoretiske tilgang i analysen af Tysklands 

position over for EU’s klimapolitiske del af energipolitikken. Neofunktionalismen fungerer i de 

forskellige delanalyser som supplement til de to andre teorier.!

6.1 Liberaliseringen af det indre energimarked 
!

Som det fremgår af det redegørende afsnit om EU’s energipolitik, startede Kommissionen debatten 

om liberalisering af det indre energimarked i slutningen af 1980’erne, og ifølge Kommissionen vil 

et fælles indre energimarked resultere i lavere forbrugerpriser og fremme investeringer i 

energiinfrastrukturen. Endvidere vil et indre energimarked tilmed fremme udviklingen af 

substituerende energiformer og VE (Schubert et al. 2016: 148). 

6.1.1 Første liberaliseringspakke 
 
Elektricitets- og gassektoren blev set som specielt udfordrende i oprettelsen af et indre 

energimarked, hvilket skyldtes nationale dominerende og vertikalt integrerede elektricitets- og 

gasværker i EU-medlemsstaterne, hvorfor afviklingen af disse nationale strukturer var afgørende for 

fri konkurrence på energimarkedet (Eikeland 2011: 17). Foruden direktiver om transit af elektricitet 

og gas samt et om gennemsigtighed af prisen på el og gas, som blev vedtaget i 1990 og 1991, blev 

det første direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet vedtaget af Rådet og 

Parlamentet i 1996, og senere i 1998 blev det første direktiv for det indre marked for gas ligeledes 

vedtaget. Direktiverne fokuserer hovedsageligt på driften af transmissions- og distributionssys-

temer, regnskabsmæssig adskillelse og tilrettelæggelse af systemadgang (Schubert et al. 2016: 150; 

EP/Rådet 1996; EP/Rådet 1998). Både 1996- og 1998-direktiverne var mere vage end Kommis-

sionens oprindelig forslag. Kun et begrænset antal forbrugere blev berettiget til frit at kunne skifte 
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leverandør, og endvidere fastsatte 1996-direktivet blot en række kvantitative mål samt en deadline 

for forbedringer. 1998-direktivet lod det være op til medlemsstaterne selv at bestemme (Eikeland 

2011: 19), hvorledes de ville opnå de respektive mål fremsat i direktiverne. Et direktiv er en retsakt, 

som fastsætter mål for EU-medlemsstaterne, men det er gennem national lovgivning, at målene skal 

opfyldes (Den Europæiske Union 2016). 

 
Vedtagelsen af 1996-direktivet var kun modvilligt accepteret af Tyskland, og f.eks. ændredes 

direktivet til, at medlemsstater ift. systemadgang kunne vælge imellem forhandlet adgang til 

systemet eller en reguleret systemadgangsordning. Tyskland valgte at gøre brug af førstnævnte, 

hvilket stemmer overens med Tysklands tradition for at fastlægge regler inden for energiområdet 

gennem private forhandlinger fremfor ved offentlig lov (Buchan 2009: 21f., EP/Rådet 1996). 

Således ville Tyskland ikke tillade en reguleret systemadgang, ”hvor systemadgangen fastsættes på 

grundlag af offentliggjorte tariffer” (EP/Rådet 1996), hvorfor det tyske marked i praksis forblev 

lukket for udenlandske leverandører (Duffield & Westphal 2011: 178). 

Tysklands modvilje mod reguleret systemadgang til energinettet og landets vedvarende insisteren 

på at indføre muligheden for forhandlet systemadgang er et eksempel på, hvorledes tyske politikere 

har beskyttet aktører på det tyske energimarked ved i praksis at udelukke udenlandske leverandører 

fra det tyske energimarked. Tyske beslutningstagere er forud for forhandlingerne om den første 

liberaliseringspakke blevet påvirket af aktører på det nationale tyske energimarked, og dette har 

været afgørende for det politiske udbud af de respektive forhandlinger i EU, hvilket er en af 

hovedantagelserne hos LI, nemlig at nationale aktører påvirker nationale beslutningstagere forud for 

supranationale forhandlinger, hvilket i sidste ende får betydning for det politiske udbud i EU. Det 

tyske energimarked har, som det fremgår af det redegørende afsnit, været præget af ringe 

konkurrence, hvor de fire store energivirksomheder E.ON, RWE, Vattenfall og EnBW har siddet på 

store markedsandele. Det er disse virksomheder, som tyske politikere i forbindelse med den første 

liberaliseringspakke er blevet påvirket af. De fire stores tilstedeværelse i den politiske 

beslutningsproces er dokumenteret i en nyere analyse om lobbyisme, som viser, at de fire store 

energiselskaber befinder sig tæt på beslutningsprocessen, lige såvel som de har gode forbindelser til 

både kansler- og ministerniveau bl.a. grundet deres lange historiske tilstedeværelse i lobbyverdenen 

(Sühlsen & Hisschemöller 2014: 320+322). Ifølge LI påvirkes politikere af samfundsgrupper i 

hjemlandet, og påvirkningen fra energivirksomhederne får betydning for de tyske politikeres 

forhandlingsposition i EU og dermed også for resultaterne af forhandlingerne. Endvidere mener 

Moravcsik, at magtfulde grupper, som vil blive stillet ringere end førhen ved et ændret samarbejde, 
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vil forsøge at blokere for en potentiel gennemførelse. Dette vil også være tilfældet, hvis ændringen 

er til gavn for samfundet som helhed. På trods af at de tyske forbrugere og andre EU-borgere vil 

blive bedre stillet med lavere energipriser ved større konkurrence på energimarkedet, vil de fire 

store energivirksomheder ifølge Moravcsik stadig forsøge at påvirke de tyske politikere i deres 

stillingtagen i EU, hvorfor også Tyskland beskyldes for at forsvare de såkaldte national champions 

(Dinan 2010: 468). 

 
Tyskland har tradition for, at regulering på energiområdet foregår gennem private forhandlinger, og 

denne tradition er ifølge intergovernmentalismen en hindring for integration, da Tyskland vælger at 

benytte forhandlet adgang til systemet, som ikke bevirker en åbning af det tyske energimarked. 

Desuden har spørgsmålet om Tysklands forsyningssikkerhed været overladt til de private 

energiselskaber (Umbach 2011: 371), og derfor kan energiselskaberne på det tyske marked ifølge 

intergovernmentalismen være et område af særlig betydning for de tyske beslutningstagere, og 

defineres som high politics, hvorfor Tyskland ikke ønsker yderligere europæisk integration på dette 

område. 

6.1.2 Anden liberaliseringspakke 
 
Det viste sig imidlertid, at den første liberaliseringspakke ikke var tilstrækkelig i henhold til at 

kunne oprette et fælles konkurrencepræget indre energimarked. F.eks. lagde den daværende tidsplan 

op til en langsom markedsåbning, hvor 35 % af elektricitetsmarkedet i EU skulle være åbent i 2003, 

og en lignende procentdel på gasmarkedet ville først blive nået i 2018. Endvidere viste det sig, at 

forhandlet systemadgang i Tyskland ikke fungerede. Teoretisk var det tyske marked 100 % åbent, 

men i praksis var det lukket for udenlandske leverandører, som ikke kunne forhandle sig adgang til 

det tyske system (Buchan 2009: 22). En undersøgelse udarbejdet af Kommissionen i 2003 viste 

desuden, at en række medlemsstater, herunder Tyskland, ikke levede op til Kommissionens 

forventninger ift. implementeringen af det indre energimarked (Eikeland 2008: 26). I liberalise-

ringsprocessen viste det sig igen, at store vertikalt integrerede virksomheder, som både producerer 

og distribuerer energi, var den største udfordring, da disse forhindrede nye producenter og 

leverandører i at benytte deres transmissions- og distributionsnet (Dinan 2010: 468). 

Den anden liberaliseringspakke blev vedtaget i 2003 og indeholdt igen direktiver for det indre 

marked for henholdsvis elektricitet og gas og erstatter samtidig 1996- og 1998-direktiverne. 2003-

direktiverne omhandler artikler om tredjepartsadgang, og eksempelvis fremgår det af direktivet om 

det indre marked for elektricitet, at medlemsstaterne sikrer, at der indføres en ordning for 
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tredjeparts adgang til både transmissions- og distributionssystemer, som bygger på offentliggjorte 

tariffer, og medlemsstater kan således ikke benytte forhandlet systemadgang (EP/Rådet 2003a, 

EP/Rådet 2003b). Med implementeringen af den nye liberaliseringspakke benyttedes derfor 

reguleret adgang fremfor privat forhandlet adgang (IEA 2007: 122). Endvidere indeholder 

direktiverne også artikler om regnskabsmæssig adskillelse, hvilket vil sige, at de respektive 

virksomheder skal føre separate regnskaber over deres transmissions- og distributionsaktiviteter 

(EP/Rådet 2003a, EP/Rådet 2003b). Kommissionen havde fremfor regnskabsmæssig adskillelse 

foreslået ejerskabsmæssig adskillelse, hvilket en række medlemsstater herunder Tyskland var imod 

(Schubert et al. 2016: 151). Ejerskabsmæssig adskillelse ville have opløst de store energileve-

randører, som både ejer elektricitets- og gastransmissionsnettene, men dette var Tyskland imod og 

forsvarede de nationale energivirksomheder i forhandlingerne om den anden liberaliseringspakke 

(Dinan 2010: 468). Det er således igen tilfældet, at tyske beslutningstagere er blevet påvirket af 

energivirksomhederne på det nationale energimarked, hvorfor de forsvarer virksomhederne i 

forhandlinger om et indre energimarked i EU. Dette betyder, at det politiske udbud i EU bliver 

ringere, end det ville have været, hvis ikke Tyskland og en række andre medlemsstater havde været 

imod ejerskabsmæssig adskillelse, som betragtes som den optimale løsning. Tysklands nej til 

ejerskabsmæssig adskillelse kan også ved den anden liberaliseringspakke forklares ved, at de store 

energiselskaber i Tyskland er afgørende for Tysklands forsyningssikkerhed, hvilket ifølge 

Hoffmann er en faktor, som vanskeliggør yderligere integration. 

Den anden liberaliseringspakke indeholder også artikler om markedsåbning, og markederne skal 

således være 100 % åbne senest d. 1. juli 2007. Endvidere skal medlemsstaterne ifølge 2003-

direktiverne oprette regulerende myndigheder, som skal være totalt uafhængige af interesser i 

industrien og sikre effektiv konkurrence (EP/Rådet 2003a, EP/Rådet 2003b). Tyskland var som 

nævnt den sidste medlemsstat, der oprettede en regulerende myndighed for elektricitets- og 

gassektoren, og siden 2005 har Bundesnetzagentur varetaget denne opgave i Tyskland (Buchan 

2009: 22). At Tyskland var den sidste medlemsstat til at oprette en regulerende myndighed, 

understreger også Tysklands tilbageholdende tilgang til liberalisering af det indre energimarked. 

 
Med den anden liberaliseringspakke blev der i 2003 også vedtaget en forordning, som fastsatte 

betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, og i 

2005 vedtog Rådet og Parlamentet ligeledes en forordning om betingelserne for adgang til 

naturgastransmissionsnet (EP/Rådet 2003c; EP/Rådet 2005). Disse forordninger er bevis for, at en 

dybere integration har fundet sted sammenlignet siden den første liberaliseringspakke, eftersom 
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forordninger er bindende retsakter, hvor medlemsstaterne skal implementere alle detaljer (Den 

Europæiske Union 2016). Den anden liberaliseringspakke indeholder sammenlignet med den første 

pakke også forbedringer i form af eksempelvis markedsåbning og etablering af nationale 

regulerende myndigheder (Dinan 2010: 469). 

 
Opsummerende har Tyskland i forhandlingerne om den anden liberaliseringspakke igen været 

påvirket af aktørerne på det tyske energimarked, da Tyskland ikke ønskede ejerskabsmæssig 

adskillelse i direktiverne, hvilket alt andet lige, ville betyde mindre og svagere energiselskaber på 

det tyske marked. Desuden kan også den langsomme overdragelse af energiområdet til den 

nationale reguleringsmyndighed Bundesnetzagentur fremhæves som et tegn på modvillig 

integration. Modviljen skyldes igen påvirkning fra energivirksomheder, som ifølge LI er en 

forklaring for det mulige politiske udbud. Dernæst kan modviljen mod integration ifølge 

intergovernmentalismen forklares ved hjælp af indenrigspolitiske forhold, herunder strukturen på 

det tyske energimarked og politikområdets vigtighed for tyske politikere set ud fra et forsyningssik-

kerhedsperspektiv. 

På trods af modstand fra nogle medlemsstater, herunder Tyskland, under forhandlingerne om den 

anden liberaliseringspakke er der sket en række forbedringer i 2003-direktiverne sammenlignet med 

den første liberaliseringspakke. Foruden markedsåbning og etablering af regulerende myndigheder 

er forbedringer også artiklerne om tredjepartsadgang, hvor det ikke længere er muligt at benytte sig 

af forhandlet systemadgang. Disse fremskridt kan til dels tilskrives Kommissionens arbejde for et 

indre energimarked. Som neofunktionalismen foreskriver, repræsenterer Kommissionen den 

generelle interesse og fungerer som mægler mellem forskellige nationale interesser, hvorfor 

Kommissionen kan hjælpe til at sikre bedre resultater af forhandlinger.  

6.1.3 Kommissionens sektorundersøgelse 
!
Det viste sig, at det juridiske fundament også i 2003-direktiverne var utilfredsstillende. Hvor 

leverandører klagede over markedsbarrierer, klagede forbrugere over vanskeligheder ift. frit at 

kunne vælge leverandør (Dinan 2010: 469). Kommissionen besluttede i juni 2005 at gennemføre en 

undersøgelse af konkurrenceforholdene i energisektoren i EU og gjorde i den forbindelse brug af en 

ny magtbeføjelse, nemlig at undersøge en hel sektor uden forudgående mistanke eller indikationer 

om eventuelle overtrædelser (Buchan 2009: 23). Undersøgelsen af konkurrenceforholdene skulle 

bl.a. efterse prisstigningerne i både elektricitets- og gassektorerne, og endvidere skulle undersøgel-

sen komplementere Kommissionens rapport om udviklingen af det indre energimarked (Europa-
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Kommissionen 2005). Undersøgelsen konkluderede, at stærk markedskoncentration og vertikalt 

integrerede aktører, som både er en del af forsynings-, produktions- og distributionsleddene, er 

blandt de særlige problemer på det indre energimarked, og disse er en hindring for lige adgang til 

infrastruktur (Europa-Kommissionen 2007d). Undersøgelsen udgjorde fundamentet for en række 

antitrust-sager, og bl.a. var de fire store tyske energiselskaber i Kommissionens søgelys (Bunk & 

Kraegenow 2006). Kommissionen førte en antitrust-sag mod RWE med påstand om, at selskabet 

udnyttede sin dominans i det tyske gastransmissionsnet og udelukkede konkurrenters adgang 

(Europa-Kommissionen 2009; Buchan 2009: 24). Som reaktion på Kommissionens bekymringer 

tilbød RWE at skille sig af med hele selskabets gastransmissionsnet, hvorfor Kommissionen 

afsluttede undersøgelserne, og den daværende konkurrencekommissær udtalte efterfølgende: 

 
”This very substantial set of remedies will fundamentally change the landscape of 

German gas markets, with the prospect of more competition and more customer choice… RWE will 

no longer be able to use the control of its network to favour its own gas supply affiliate over its 

competitors.” (Europa-Kommissionen 2009). 

 
Ligeledes tilbød E.ON i forbindelse med en antitrust-sag i kølvandet på Kommissionens 

sektorundersøgelse at frasælge selskabets elektricitetstransmissionssystem i Tyskland. Vattenfall 

besluttede også at frasælge sine transmissionsaktiver i Tyskland (Europa-Kommissionen 2008; 

Euractiv 2008). Disse antitrust-sager er en beføjelse, som Kommissionen har gennem 

konkurrencepolitikken, der har været afgørende for udviklingen af konkurrence på det indre 

energimarked - i dette tilfælde med frasalget af både E.ON’s, RWE’s og Vattenfalls aktiver på det 

tyske elektricitets- og gasmarked. I liberaliseringsprocessen har Kommissionen, som det også 

fremgår af denne foreløbige analyse, været en primær faktor for integration, og dette stemmer 

overens med neofunktionalismens antagelse om Kommissionens afgørende rolle for dybere 

integration. 

6.1.4 Tredje liberaliseringspakke 
!
Eftersom 2003-direktiverne var for vage og ifølge Kommissionen havde fatale mangler, 

påbegyndtes forhandlingerne om en tredje liberaliseringspakke i 2007, og i 2009 vedtog Rådet og 

Parlamentet endeligt den tredje pakke (Buchan 2009: 26). Forud for beslutningerne om den tredje 

liberaliseringspakke havde Kommissionen igen foreslået, at en ikke-diskriminerende netadgang 

kunne sikres gennem fuldstændig ejendomsretlig adskillelse der, hvor en operatør af et transportnet 
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både driver og ejer nettet, eller gennem indførelse af en uafhængig operatør for transportnettet 

(Europa-Kommissionen 2007c). Fuldstændig ejendomsretlig adskillelse er ifølge Kommissionen 

den bedste løsning: ”Den fuldstændige ejendomsretlige adskillelse virker rent økonomisk som det 

mest effektive middel til at sikre udviklingen af et egentligt indre energimarked.” (ibid). 

 
Forslaget fra Kommissionen mødte modstand fra både Frankrig og Tyskland, som stadig forsvarede 

deres national champions, og efter et møde i Rådet i forbindelse med forhandlingerne udtalte den 

daværende tyske minister for økonomi og teknologi Michael Glos følgende: 

 
 ”The discussion in the Energy Council showed once again that there is the need for 

action on the question of the effective unbundling of network operations from energy production 

and supply activities. But it also became clear that unbundling is only one of a number of measures 

for accelerating the dynamics of competition. In particular, it is not a cure-all.” (Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Technologie 2007). 

 
På vegne af Rådet fremhæver den tyske minister således, at ejerskabsmæssig adskillelse ikke 

betragtes som den eneste løsning og slet ikke som et middel, der kan løse alle de problemer, som 

det indre energimarked står overfor. Da Rådet og Parlamentet nåede til enighed i 2009, resulterede 

det i et kompromis: 

 
”… that allowed the vertically integrated energy companies to remain intact but 

obliged them to put their gas and electricity transmission networks under strict third-party 

control.” (Dinan 2010: 470). 

 
På trods af Kommissionens anbefaling indebærer 2009-direktiverne, at medlemsstater kan vælge 

imellem forskellige former for adskillelse: ejerskabsmæssig adskillelse, indførelse af en uafhængig 

systemoperatør eller en uafhængig transmissionsoperatør. Sidstnævnte blev foreslået af en gruppe 

på 8 medlemsstater med Tyskland og Frankrig i spidsen, som ellers kunne have blokeret 

beslutningerne i Rådet (Schubert et al. 2016: 154; Eikeland 2011: 24). Det lykkedes dog Frankrig 

og Tyskland at forsvare de nationale champions: 

 
”They obtained the right for former state monopolies - such as EDF and GDF in 

France and E.ON and RWE in Germany - to retain ownership of their gas and electricity grids, 

provided that they are subjected to outside supervision.” (Euractiv 2009). 
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Således er tyske politikere på trods af et ændret perspektiv hos de nationale energivirksomheder 

med frasalget af store aktiver på det tyske energimarked stadig imod ejerskabsmæssig adskillelse. 

Tyskland og Frankrig argumenterer med, at store integrerede energivirksomheder er bedre stillede i 

forhandlinger om kontrakter med store eksterne leverandører såsom det russiske Gazprom (Euractiv 

2007). Med dette argument forsvares de nationale virksomheder igen af tyske beslutningstagere, 

hvilket influerer på forhandlingerne i EU. Belægget for argumentet beror på Tysklands 

forsyningssikkerhed, da Tyskland er afhængig af at kunne importere russisk gas, hvorfor det er 

vigtigt, at de tyske energivirksomheder står stærkt i forhandlinger med russiske Gazprom. 

Tysklands interesse i at sikre de nationale energivirksomheder den bedst mulige forhandlings-

position er således tæt forbundet med Tysklands forsyningssikkerhed, hvilket stemmer overens med 

Hoffmanns antagelse om vigtigheden af high politics. 

Kommissionen havde desuden foreslået en såkaldt gensidighedsklausul, som ville forhindre 

virksomheder fra tredjelande i at kontrollere el- og gasnetværker i EU uden en aftale om gensidig 

markedsadgang i investorens hjemland, hvilket Tyskland var imod. Klausulen er også kendt som 

”Gazprom-klausulen”, da den primært skulle kræve Ruslands energimarkeder og transmissions-

netværk åbne, for at Gazprom kunne investere i det europæiske marked (Duffield & Westphal 2011: 

179). Tysk modvillighed skal ses i lyset af Tysklands afhængighed af russisk gas og tyske 

virksomheders samarbejde med Gazprom, som behandles i den næste delanalyse.  

Foruden ejerskabsmæssig adskillelse var vigtige initiativer i forbindelse med den tredje pakke også 

regler om tredjepartsadgang samt forordningen om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder (ACER) (Schubert et al. 2016: 153f.; Den Europæiske Unions 

Tidende 2009). ACER blev oprettet i marts 2011 og koordinerer arbejdet hos de nationale 

regulerende myndigheder, hvis kompetencer med den tredje liberaliseringspakke blev styrket ift. at 

sikre uafhængige aktører (Schubert et al. 2016: 155f.).  

 
Med vedtagelsen af den tredje liberaliseringspakke skete der, som det fremgår af ovenstående 

analyse, en væsentlig forbedring ift. den anden liberaliseringspakke, da Kommissionen nu endelig 

har fået indskrevet ejerskabsmæssig adskillelse i direktiverne. Dog er det med Tyskland og Frankrig 

i spidsen stadig muliggjort at vælge alternative former for adskillelse. Endvidere er der med den 

seneste pakke vedtaget tre forordninger, hvilket understreger en positiv udvikling ift. dybere 

integration på det indre energimarked. 
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De tyskere politikere er blevet påvirket af de nationale energivirksomheder i deres stillingtagen til 

forhandlinger i EU, hvilket stemmer overens med antagelsen hos LI, da det politiske udbud 

begrænses af medlemsstater, herunder samfundsgrupper i Tyskland. Dog er der sket en magt-

forskydning i liberaliseringsprocessen, da Kommissionen vælger at foretage en sektorundersøgelse 

og derefter føre en række antitrust-sager, som resulterer i, at de store energivirksomheder frasælger 

store dele af deres aktiver på det tyske marked, hvilket gør, at de har en mindre interesse i at 

forhindre ejerskabsmæssig adskillelse. Til trods herfor har de tyske politikere ikke ændret holdning 

i forhandlingerne i EU, men de har dog vist større forhandlingsvillighed efter frasalgene af 

energivirksomhedernes aktiver. At tyske politikere trods ændringer på det tyske energimarked 

stadig er imod ejerskabsmæssig adskillelse skal ses i lyset af de tyske virksomheders betydning for 

Tysklands forsyningssikkerhed som et high politics område, der ifølge Hoffman er en hindring for 

integration. Kommissionen har været en afgørende faktor for integrationen på det indre 

energimarked og har fungeret som driver for liberaliseringsudviklingen.  

6.1.5 Det tyske energimarked siden tredje liberaliseringspakke 
!
Siden vedtagelsen af den tredje liberaliseringspakke er der sket en række ændringer på det tyske 

energimarked og i tysk energipolitik, som har betydning for Tysklands perspektiver ift. det indre 

energimarked. Først og fremmest har den europæiske liberaliseringsproces ændret ramme-

betingelserne på det tyske energimarked og åbnet op for mere konkurrence, hvilket bl.a. skete efter 

de respektive frasalg af transmissionsaktiver hos E.ON og Vattenfall. Sidenhen har en antitrust-sag 

også betydet, at E.ON har indvilliget i at reducere langtidsbookinger af naturgasnettet, hvilket har 

medført, at andre selskaber har kunnet træde ind på det tyske gasmarked. De fire store 

energiselskaber har efter den sidste liberaliseringspakke oplevet tilbagegang på markedet (Bpb 

2013; Europa-Kommissionen 2016d; IEA 2013: 137+139), og desuden er deres rolle påvirket af 

udfasningen af atomkraft grundet henlæggelse til standsningen af atomkraftværker, hvorfor 

selskaberne har været nødsaget til at gennemføre en række sparerunder. Foruden mindre 

markedsandele, frasalg og betaling for atomudfasning er der nu også flere forbrugere, som selv 

producerer energi i form af bl.a. solenergi (Bpb 2013). 

Derudover har Energiewende ændret perspektiverne for Tyskland ift. integration på det indre 

energimarked, da brug af VE gør udbygningen af det tyske net nødvendig, og eksempelvis vil der 

pågå en udbygning af energinet mellem delstaterne. Generelt vil flere forbindelser i Tyskland 
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betyde øget kapacitet, hvilket igen resulterer i et større marked, hvorfor Tyskland vil blive mere pro 

integration ift. det indre energimarked. 

På trods af faktorer, som har betydet tilbagegang for de fire store energiselskaber, har de fire store 

stadig en afgørende rolle på det tyske energimarked. Undersøgelsen, som analyserer lobbystrategier 

i Tyskland, konkluderer, at de fire store energiselskaber stadig står stærkt, og at de nu også er aktive 

inden for VE. Dog vil de fra 2018 miste støtten til kul. Undersøgelsen konkluderer tilmed, at de fire 

store grundet deres erfaring med lobbyarbejde har en effektiv lobbystrategi ift. andre virksomheder, 

og således har de fire store hyppig kontakt med politikere og endda adgang til de mest magtfulde 

beslutningstagere som kansleren og ministre (Sühlsen & Hisschemöller 2014: 322f.). 

Kommissionen har siden vedtagelsen af den tredje pakke både i 2015 og 2016 rettet henvendelse til 

Tyskland for at sikre korrekt implementering af både elektricitets- og gasdirektiverne fra 2009, 

eftersom dele af direktiverne er implementeret ukorrekt i tysk lovgivning. F.eks. stemmer reglerne 

om personales og ledelses uafhængighed ikke overens med direktiverne og definitionen af vertikalt 

integrerede foretagender ekskluderer aktiviteter uden for EU (Europa-Kommissionen 2016e). 

6.1.6 Delkonklusion 
 
Ovenstående delanalyse viser, at der har været forskellige aktører og faktorer, som har været 

afgørende for Tysklands stillingtagen til liberaliseringen af det indre energimarked. Først og 

fremmest viser den, at de fire store energiselskaber og deres ansvar for Tysklands forsyningssikker-

hed har påvirket liberaliseringsprocessen. At dømme ud fra resultaterne af liberaliseringsprocessen 

samt energiselskabernes tætte bånd til både kansleren og tyske ministre, har de store 

energiselskaber påvirket tyske beslutningstagere i forhandlingerne om EU’s tre liberaliserings-

pakker, hvor Tyskland har været modstander af ejerskabsmæssig adskillelse for at beskytte de store 

virksomheder på hjemmemarkedet. Dette har været afgørende for det politiske udbud i EU, hvor 

Tyskland har stået i vejen for en dybere integration, hvilket netop bekræfter antagelsen hos LI, som 

foreskriver, at nationale grupper påvirker nationale beslutningstagere og deres handlerum i EU. De 

fire store har som sagt effektive lobbystrategier og er tæt på den politiske beslutningsproces, hvilket 

kan forklares ud fra tyske politikeres interesse i energiselskaberne, da de har betydning for 

forsyningssikkerheden i Tyskland. Netop fordi de store energiselskaber forbindes med Tysklands 

forsyningssikkerhed og er defineret som high politics, er Tyskland ikke er fortaler for integration på 

dette energipolitiske område. Således har den energipolitiske dimension forsyningssikkerhed haft 

betydning for udviklingen af den energipolitiske dimension konkurrence. 
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Da Kommissionen i tidsrummet mellem den anden og tredje liberaliseringspakke gjorde brug af 

sine beføjelser under konkurrencepolitikken, ændredes magtforholdene mellem Kommissionen og 

de nationale aktører. Kommissionens undersøgelser og antitrust-sager resulterede i frasalg af 

transmissionsaktiver hos de store energiselskaber på det tyske marked, hvilket stemmer overens 

med neofunktionalismens antagelse om Kommissionens afgørende rolle for europæisk integration. 

Delanalysen viser, at markedssituationen, herunder aktørerne i form af de store tyske 

energiselskaber, har haft afgørende betydning for tyske politikeres stillingtagen til spørgsmålet om 

liberalisering af EU’s indre energimarked, eftersom tyske beslutningstagere indædt har forsvaret 

disse selskaber.  
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6.2 Forsyningssikkerhed i Tyskland og EU’s eksterne dimension af 
energipolitikken 

!
EU’s eksterne dimension af energipolitikken er baseret på en række liberale grundsten, nemlig: 

”interdependence, market integration within and beyond Europe, and a convergence of governance 

standard” (Youngs 2011: 41). Pga. EU’s afhængighed af importerede energikilder er 

forsyningssikkerhed et afgørende element i Unionens eksterne energirelationer. Forsynings-

sikkerhed i de enkelte europæiske medlemsstater er dog et område, hvor realismen og den 

geopolitiske tilgang har vundet frem (ibid: 41). Kommissionen publicerede i 2006 grønbogen En 

europæisk strategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed, hvori manglen på en 

sammenhængende ekstern energipolitik er omdrejningspunktet: 

 
”Med de udfordringer Europa står over for på energiområdet, må der stables en 

sammenhængende ekstern politik på benene, som kan sætte EU i stand til at spille en mere effektiv 

international rolle i løsningen af fælles problemer med energipartnere i hele verden.” (Europa-

Kommissionen 2006: 14). 

 
EU må ifølge Kommissionen ”…have en klart defineret ekstern energipolitik og repræsentere den 

konsekvent, både som enkeltlande og som Fællesskab, med én stemme.” (ibid: 20). Forsynings-

sikkerhed og EU’s energiafhængighed var tilmed omdrejningspunktet i Kommissionens Grønbog 

fra 2000, hvilket også er tilfældet i Kommissionens forslag til energiunionen. Kommissionen har 

således gennem tiden været en afgørende aktør for integration på den eksterne del af energi-

politikken og opfordrer til en fælles politik over for tredje lande. Kommissionen har været særlig 

aktiv i forbindelse med eksterne energikriser, hvilket alt andet lige skyldes en forventning hos 

Kommissionen om, at medlemsstaterne har interesse i solidaritet i krisetider. Dette kan ifølge 

Hoffmann også være tilfældet, hvis medlemsstater ser integration af den eksterne dimension som en 

mulighed for en maksimering af det fælles bedste. Endvidere repræsenterer Kommissionen ifølge 

neofunktionalismen også her EU’s generelle interesse og er igen en driver for integration. Men som 

det fremgår af det redegørende afsnit, er den eksterne dimension af energipolitikken et af de 

områder, som giver anledning til størst uenighed blandt de europæiske medlemsstater, hvilket ikke 

mindst er tilfældet i forholdet til Rusland (Grätz 2011: 61). 
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6.2.1 Tysk-russiske relationer 
 
Tyskland har siden 1970’erne været afhængig af at kunne importere energi fra det tidligere Sovjet 

og nu Rusland, og handel med energi var ved samarbejdets begyndelse et strategisk element i en 

politisk afspændingsproces under den kolde krig (Westphal 2007: 93). Siden da har Rusland haft et 

godt omdømme som leverandør af energi til Tyskland. I 1970’erne da den første rørledning mellem 

Rusland og Europa blev etableret, faldt det netop sammen med den politiske interesse i at afspænde 

forholdet mellem øst og vest. Dette var en proces, som Tyskland spillede en afgørende rolle i (ibid: 

94). 

I 1970’erne blev energiimport fra Sovjet betragtet som en måde at diversificere energileverandører 

og energiformer på, og russisk naturgas fungerede således som en substitut for olie, hvilket 

yderligere kunne bidrage til at begrænse import af mellemøstlig olie. For Tyskland resulterede den 

tysk-sovjetiske aftale om import af gas i økonomisk vækst, da aftalen indebar nye eksportmulig-

heder. Tyskland kunne til gengæld for importeret energi eksportere teknologi, investeringer og tysk 

producerede varer til Sovjet (ibid: 94f.). Tyskland og Rusland betragter hinanden som vigtige 

handelspartnere, og det bilaterale handelssamarbejde har i mange år udviklet sig positivt. I 2012 

nåede vareomsætningen mellem de to lande en rekord på 80,5 mia. €. Siden da har handlen mellem 

de to lande dog været nedadgående bl.a. grundet de politiske spændinger mellem Rusland og EU i 

forbindelse med Ukraine-krisen i 2014 (BMWi 2016k). 

Tyskland har således en særlig historie ift. Rusland som handelspartner og energileverandør. Ifølge 

Hoffmann er sådanne historiske forhold hos medlemsstater og i dette tilfælde Tyskland 

problematiske for integrationsprocessen, da Tyskland pga. landets historiske forhold til Rusland og 

den gensidige afhængighed mellem de to lande ofte har en bilateral tilgang. Det er ifølge Hoffmann 

også en afgørende faktor, hvorledes Tyskland opfatter sin position i systemet af stater, hvor den 

gensidige afhængighed, som har eksisteret fra starten af det tysk-russiske samarbejde, er en måde, 

hvorpå Tyskland positionerer, og de tysk-russiske relationer kan derfor få betydning for tyske 

beslutningstageres vilje til integration ift. EU’s eksterne dimension af energipolitikken. Når alt 

kommer til alt, er forsyningssikkerhed et high politics område, og derfor vil Tyskland ikke afgive 

suverænitet på dette område. De følgende afsnit viser tysk-russiske relationer under henholdsvis 

Schröder- og Merkel-regeringerne. 
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6.2.1.1 Tysk-russiske relationer under Schröder-regeringerne 
!

Schröder-regeringerne fra 1998-2002 og 2002-2005 er eksempler på, hvordan Tyskland 

modarbejder integration på den eksterne dimension af energipolitikken. Den eksterne tyske 

energipolitik var under Schröder-regeringerne karakteriseret ved en forfølgelse af egne interesser 

(Westphal 2007: 101), som var præget af Schröders tætte forbindelser til Putin-administrationen, og 

blev ikke mindst udnyttet til at fremme de tysk-russiske energirelationer (ibid: 93). Forfølgelsen af 

tyske interesser betød, at der var fokus på forsyningssikkerhed gennem tyske magtfulde energivirk-

somheder på det internationale marked, og endvidere fordrede forsyningssikkerhed nu, at 

udførelsen af store energiinfrastrukturprojekter ikke kun skulle overlades til private virksomheder, 

men ligeledes skulle staten også have ansvar herfor (ibid: 101). Under Schröder blev en fusion 

mellem E.ON og Ruhrgas godkendt fra politisk side på trods af, at Bundeskartellamt havde afvist 

fusionen. Efter fusionen havde Tyskland nu en magtfuld energiaktør både på regionalt og 

internationalt plan, hvilket skulle være med til at sikre Tysklands forsyningssikkerhed (ibid: 100f.). 

E.ON er en af de tyske virksomheder, som samarbejder med det russiske selskab Gazprom, hvor 51 

% ejes af den russiske stat. De tyske private virksomheder skal således handle med den russiske 

monopolvirksomhed, hvilket giver udslag i asymmetriske forhold i forhandlingerne mellem de 

respektive russiske og tyske parter (ibid: 103f.). Schröder-regeringerne havde derfor en interesse i at 

sikre de tyske energiselskabers forhandlingsmagt i de tysk-russiske energirelationer, hvilket 

Schröder sikrede gennem sine personlige forbindelser til Putin: ”… the personal relationship 

between Schröder and Putin worked to assure German companies a privileged position.” (ibid: 

104). Den tyske regerings arbejde for at hjælpe de store tyske energivirksomheder til at udvide til 

udlandet for at sikre Tysklands energiselskaber og dermed tysk forsyningssikkerhed havde en 

negativ virkning på kommissionens bestræbelser for at fremme en multilateral tilgang til 

samarbejdet med Rusland. De tætte tysk-russiske relationer underminerede tilmed Kommissionens 

bestræbelser på at oprette en fælles ekstern energipolitik (Duffield & Westphal 2011: 179). 

Schröders tætte relationer til Rusland og særligt energisamarbejdet kan ifølge Hoffmann forklares 

ud fra Tysklands interesse i at sikre landets forsyning, hvilket Tyskland ønsker at opnå gennem 

samarbejde med Rusland, hvor historien også spiller en aktiv rolle. Således er både historiske 

forhold og forsyningssikkerhed begge faktorer, som gør, at Tyskland under Schröder-regeringerne 

vælger at følge nationale interesser uden om EU, og derfor undermineredes Kommissionens arbejde 

for en fælles ekstern energipolitik. Slutteligt får Tysklands opfattelse af sin position i systemet af 

stater betydning, da Tyskland under Schröder-regeringerne betragter sig selv som en partner i et 
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gensidigt russisk samarbejde, der tilstræber at udligne de asymmetriske forhold mellem de tyske 

energivirksomheder og Rusland for at øge forsyningssikkerheden. Ifølge Moravcsik betyder tyske 

indenrigspolitiske forhold også, at den tyske regering påvirkes af de tyske forsyningsvirksomheder 

til at indgå i bilateralt samarbejde med Rusland, hvorigennem de tyske virksomheder nemmere kan 

influere samarbejdet med russiske Gazprom, hvilket igen får betydning for den tyske regerings 

stillingtagen i EU-forhandlinger om en fælles ekstern dimension af energipolitikken. 

6.2.1.2 Tysk-russiske relationer under Merkel-regeringerne 
 
Efter valget i november 2005 bestod regeringen af en koalition mellem CDU/CSU og SPD med 

Angela Merkel (CDU) som kansler. Dette skifte betød ændringer i Tysklands Ruslandspolitik, 

hvilket kan forklares ud fra to eksterne begivenheder, nemlig Ruslands konflikt med Ukraine i 

2005/2006 og Rusland-Hviderusland-krisen i 2007 (Westphal 2007: 113f.). Merkel ændrede 

Tysklands Ruslandspolitik ved at fokusere på emner som menneskerettigheder og retssikkerhed. 

Som en del af oppositionen før valget i 2005 kritiserede hun også Schröder for at arbejde for tysk 

industris interesser på bekostning af menneskerettigheder (ibid: 114). 

Af regeringsgrundlaget fra 2005 fremgår det, at Tyskland ønsker et strategisk partnerskab med 

Rusland på både bilateralt og europæisk niveau, lige såvel som Tyskland ønsker at udvide handlen 

med Rusland og skabe langsigtede energipartnerskaber uden ensidig afhængighed (CDU/CSU/SPD 

2005: 156). På trods af at den tyske regering i forbindelse med krisen i 2005/2006 nærede 

betænkeligheder ved afhængigheden af russisk gas, blev der alligevel inkluderet planer om 

langsigtede energipartnerskaber i regeringsgrundlaget (Westphal 2007: 114). Merkels økonomi-

minister Michael Glos (CSU) såede tvivl om Ruslands pålidelighed og foreslog i stedet en 

diversificering af landets energiforsyning gennem atomkraft, alt imens Merkels udenrigsminister 

Frank-Walter Steinmeier (SPD), som tidligere var en del af den politiske top i Schröder-rege-

ringerne, stod for kontinuitet i Ruslandspolitikken (ibid: 114). Steinmeier lagde således vægt på 

gensidig afhængighed mellem EU og Rusland som det vigtigste element i energipartnerskabet 

(Steinmeier 2007). Dette var også udgangspunktet for den tyske regerings arbejde for en ny 

Østpolitik i forbindelse med det tyske EU-formandskab i 2007, hvor energi som hovedkomponent 

skulle sikre gensidig afhængighed mellem EU og Rusland (Westphal 2007: 115). 

Regeringsgrundlaget indgået mellem CDU/CSU og FDP i 2009 inkluderede ligeledes planer om 

handelsudvidelse med Rusland og om energipartnerskaber uden ensidig afhængighed. Endvidere 

hævder den tyske regering at tage hensyn til nabolandes interesser i deres bilaterale samarbejde med 



! Side 52 af 81!

Rusland (CDU/CSU/FDP 2009: 120). Af det seneste regeringsgrundlag fra 2013 indgået mellem 

CDU/CSU og SPD fremgår det, at Tyskland i EU vil arbejde for en større sammenhæng i 

Ruslandspolitikken, og desuden lægges der op til en mere åben dialog og et bredere samarbejde 

mellem Tyskland og Rusland (CDU/CSU/SPD 2013: 169). Ukraine-krisen i 2014 ændrede Merkels 

retorik i energipolitiske spørgsmål, herunder Tysklands afhængighed af russiske energiressourcer. I 

kølvandet på krisen udtalte Merkel bl.a., at regeringen skulle genoverveje den samlede energipolitik 

og opfordrede ligeledes til at reducere afhængigheden af russisk energi (F.A.Z. 2014). 

De tysk-russiske relationer og historiske bånd, som er knyttet hertil, kommer til udtryk i samtlige 

regeringers proklamerede Ruslandspolitik, da landet tillægges en særlig betydning for Tyskland 

gennem handel og energipartnerskaber. På trods af at Tyskland under Merkel-regeringerne har 

været mindre pro-russiske end Schröder-regeringerne, er Rusland stadig en vigtig brik for Tyskland 

i den nationale energipolitik. Partnerskabet er dog under Merkel-regeringerne i højere grad blevet 

en del af den europæiske politik. Tysklands historiske forhold har betydning for Tysklands 

bilaterale samarbejde med Rusland, hvor Tyskland er optaget af gensidig afhængighed, hvilket kan 

forklares ud fra den måde, hvorpå Tyskland opfatter sig selv og EU i systemet af stater, og således 

kan henholdsvis Tyskland og EU sørge for gensidig afhængighed i relationerne til Rusland ved at 

importere energi. 

Kommissionen publicerede i 2011 en meddelelse om energipolitisk samarbejde med partnere uden 

for EU, i hvilken Kommissionen konkluderer, at bilaterale forbindelser mellem en medlemsstat og 

leverandør- og transitlande uden for EU fører til fragmentering af det indre marked (Europa-

Kommissionen 2011: 2). På trods af dette forfølger Tyskland stadig energipolitiske interesser i et 

bilateralt samarbejde med Rusland, hvilket er tilfældet med Nord Stream 2, som præsenteres i afsnit 

6.2.2.2. Kommissionens adskillige energipolitiske forslag har opfordret EU-medlemsstater til at tale 

med én stemme og føre en fælles ekstern energipolitik, og således har Kommissionen gentagne 

gange været primusmotor i integrationsprocessen, som det foreskrives i neofunktionalismen. 

Bilaterale relationer mellem Tyskland og Rusland udgør dog en hæmsko for opretholdelse af en 

sådan fælles ekstern energipolitik. 

6.2.2 Pipeline-politik 
 
Pipeline-politik er et afgørende område under EU’s samlede energipolitik, da pipelines helt banalt 

sikrer, at EU kan importere gas og olie fra leverandører i tredjelande. I nyere tid har der været 

forskellige pipeline-projekter i EU, som har inkluderet forskellige medlemsstater, og i 
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Kommissionens grønbog fra 2000 fremhæves nye projekter med ruter fra det Kaspiske hav og det 

sydlige Middelhav mhp. at mindske de usikkerheder, der måtte være i forbindelse med EU’s 

afhængighed af energiimport fra Rusland (Grätz 2011: 72). Tyskland har været en aktiv aktør i 

rørledningsprojekter og har i samarbejde med Rusland stået for etableringen af Nord Stream 1, som 

har været i brug siden 2011 (Keukeleire & Delreux 2014: 226), og i skrivende stund arbejder 

parterne for en udbygning af rørledningen i form af Nord Stream 2. Tyskland var under udførelsen 

af Nord Stream 1 ikke begejstret for den europæiske opbakning til Nabucco-pipeline-projektet, som 

betød mindre opbakning til Nord Stream. Nabucco-rørledningen skulle transportere olie til EU fra 

lande som Aserbajdsjan og Turkmenistan og dermed reducere EU’s afhængighed af Rusland, og 

projektet nød således både politisk og finansiel støtte fra Kommissionen (ibid: 226; Youngs 2011: 

55). Nabucco ville ikke øge Tysklands forsyningssikkerhed i samme grad som Nord Stream, 

hvorfor Tyskland var interesseret i Nord Stream og ikke Nabucco, som ellers ville reducere EU’s 

afhængighed af Rusland. Eftersom pipelines helt banalt er med til at øge EU-medlemsstaters 

forsyningssikkerhed, er det et politikområde, som er særligt afgørende for medlemsstaterne, hvorfor 

de ønsker at sikre egne interesser frem for Unionens generelle interesse. Intergovernmentalismen vil 

af samme grund forklare Tysklands pipeline-politik ud fra det faktum, at Tyskland ønsker at øge 

national forsyningssikkerhed, hvorfor landet ikke i lige så høj grad er interesseret i en fælles ekstern 

energipolitik. Dette er både Nord Stream 1 og 2 eksempler på. Kommissionen støttede Nabucco, 

eftersom det er i Unionens generelle interesse at begrænse EU’s afhængighed af Rusland, hvilket 

kan forklares ud fra neofunktionalismens antagelse om Kommissions rolle for integration. 

6.2.2.1 Nord Stream 1 
 
Nord Stream projektet er kronen på værket af Schröders og Putins tætte relationer. Aftalen om 

projektet blev underskrevet på valgdagen til det tyske parlament i september 2005, og efter at 

Schröder tabte valget, tiltrådte han som bestyrelsesformand hos selskabet Nord Stream AG. 

Foruden direkte transport af gas fra Rusland til Tyskland kan gas også transporteres videre til 

Frankrig og Storbritannien (Westphal 2007: 107 + 110). Gazprom ejer 51 % af aktierne i Nord 

Stream, de tyske energiselskaber BASF Wintershall og E.ON ejer hver 15,5 % og hollandske 

Gasunie og franske ENGIE ejer hver 9 % (Nord Stream 2016a). Pipelinen består af to rørledninger, 

som tilsammen kan transportere 55 mia. m3 gas til Europa om året. Etableringen af rørledningerne 

påbegyndtes i 2010 og stod færdig i 2012 (Nord Stream 2016b). Det bilaterale projektet blev støttet 

af Kommissionen, og i 2006 udtalte den daværende energikommissær, at projektet har en positiv 
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effekt på EU’s forsyningssikkerhed. Imidlertid kritiserede medlemsstater som Polen og de baltiske 

lande projektet, da det ifølge dem ville have negative konsekvenser for EU’s solidaritet og 

sikkerhed (DG for Internal Policies 2007). Kritikken fra lande som Polen og Litauen skal ses i lyset 

af, at priserne på russisk gas har været højere i disse lande end i Tyskland. Tyskland har således 

været i stand til at forhandle sig til billigere gas end landene i Østeuropa, selvom Tyskland 

geografisk er længere væk fra Rusland (Ussing 2016). 

På trods af Kommissionens støtte til Nord Stream 1 er der flere åbenlyse problemer relateret til 

projektet. F.eks. blev Tyskland mere afhængig af russisk gas, hvilket også gjorde sig gældende for 

det samlede EU. Tilblivelsen af Nord Stream 1 betød endvidere, at Gazprom i mindre grad er 

afhængig af transitlande som Ukraine, Polen og Hviderusland, hvorfor Gazproms forhandlingsmagt 

over for disse lande styrkes (Westphal 2007: 107ff.). 

Fra et tysk perspektiv resulterede Nord Stream 1 først og fremmest i en direkte forbindelse mellem 

Tyskland og Rusland, som herved gør det muligt at omgå transitlande, hvilket øger Tysklands 

forsyningssikkerhed, men samtidig reducerer transitindtægterne i ovennævnte østlande. Endvidere 

diversificeredes transportruterne til Tyskland, og samtidig blev de tyske energiselskaber E.ON og 

Wintershall styrket på det internationale energimarked (Westphal 2007: 111). Disse perspektiver 

bidrager til forståelsen af Tysklands interesse i pipelinen. 

Rusland har historisk set et godt omdømme som energileverandør i Tyskland, og før 2006 blev der 

ikke sat spørgsmålstegn herved. Således er historiske forhold forklarende for etableringen af denne 

pipeline, hvilket igen bekræfter Hoffmanns antagelse om historiske forholds betydning for en stats 

udenrigspolitik. Endvidere står Tyskland med den nye pipeline stærkere rent geopolitisk, da de nu 

er uafhængige af transitlande. En styrkelse af de tyske energivirksomheder og deres rolle på det 

internationale energimarked er også med til at forbedre Tysklands forsyningssikkerhed, hvor 

Tyskland på trods af protester fra andre medlemsstater som Polen og de baltiske lande gennemfører 

projektet. 

Selvom Tyskland får flere muligheder for import af gas og dermed øger forsyningssikkerheden, kan 

der alligevel stilles spørgsmål ved, om Tyskland står stærkere geopolitisk. Hvad vil der f.eks. ske, 

hvis Rusland anvender gasforsyningen til at afpresse Tyskland i en geopolitisk stridighed? Tyskland 

forsvarer dog deres russiske gasforsyning med, at der er gensidig afhængighed, hvorfor Rusland 

ikke vil bruge gas som geopolitisk skyts mod dem. 
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6.2.2.2 Nord Stream 2 
 
I 2015 underskrev Gazprom og fem europæiske partnere herunder tyske BASF og E.ON en 

erklæring om at udvide Nord Stream i form af to nye rørledninger. Udbygningen af Nord Stream vil 

betyde, at kapaciteten i rørledningerne fra 2019 vil blive fordoblet til 110 mia. m3 gas årligt. 

Gazprom ejer 50 % af aktierne i selskabet bag Nord Stream 2, og de respektive europæiske partnere 

ejer hver 10 % (Fischer 2016: 1). Projektet blev første gang diskuteret på EU-niveau, da de 

europæiske stats- og regeringschefer mødtes til topmøde i december 2015, hvilket resulterede i stor 

uenighed imellem Tyskland og andre medlemsstater. Ifølge kansler Merkel er projektet et 

kommercielt projekt med økonomiske aktører, som er involveret i gashandel, og udbygningen vil 

desuden ifølge økonomi- og energiminister Sigmar Gabriel (SPD) øge europæisk forsyningssik-

kerhed som følge af den direkte forsyning mellem producent og forbruger (ibid: 2). Sigmar Gabriel 

understreger, at projektet er i tysk interesse og forsvarer det i overensstemmelse med kansler 

Merkel. Han tilføjer desuden, at Nord Stream 2 også er af økonomisk interesse for Frankrig og 

andre EU-medlemsstater (F.A.Z. 2015), da både et fransk, et hollandsk og et østrigsk energiselskab 

er partnere i projektet (Fischer 2016: 1). 

EU-modstanden mod projektet er begrundet med forskellige argumenter, og f.eks. påpeger 

medlemsstater i Central- og Østeuropa, at der er en igangværende konflikt i Ukraine, og Nord 

Stream 2 vil derfor være i strid med EU’s sanktioner, som er vedtaget i forbindelse med 

spændingerne mellem Rusland og EU. Endvidere vil Ukraine med etableringen af Nord Stream 2 

blive svækket som transitland (ibid: 2). Et yderligere modargument er, at udvidelsen af Nord 

Stream er i strid med energiunionen, som lægger op til at sikre flere energikilder samt mindske 

afhængigheden af russisk gas (Ussing 2015a). Tyskland har for at mindske bekymringerne hos 

medlemsstater i Central- og Østeuropa stillet en række betingelser, som inkluderer, at Rusland 

stadig benytter rørledningen gennem Ukraine i tilstrækkeligt omfang, at forsyningssikkerheden i 

Østeuropa garanteres og at projektet indordner sig europæiske og tyske regler (F.A.Z. 2015). 

 
Projektet ligger nu hos Kommissionen, og vicepræsidenten for energiunionen Maroš Šefčovič 

udtalte i forbindelse med et pressemøde angående Nord Stream: 

 
“We spent a lot of time assessing the legal aspects, but I think we now enlarge the 

debate to address other questions or concerns, especially in the area of the energy security, and 

functioning of the market. It raises question marks about how much gas do we really need for 

2030” (Euractiv 2016). 
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Kommissionen vurderer, at Nord Stream 2 vil øge Europas afhængighed af Rusland, og desuden vil 

80 % af den russiske gas importeres via én rute. Dernæst vil Gazproms position på det tyske marked 

blive styrket, da det russiske selskab med Nord Stream 2 vil øge sin markedsandel til over 60 %. 

(Ussing 2015b). Ifølge Šefčovič vil denne udvikling ikke være i EU’s interesse (Spiegel 2016). 

 
Perspektiverne for Nord Stream 2 er anderledes sammenlignet med perioden, hvor Tyskland og 

Rusland vedtog planerne om Nord Stream 1. Således skal strengere lovgivning ift. tredje-

partsadgang overholdes på det europæiske energimarked jf. den tredje liberaliseringspakke, og 

Kommissionen har sidenhen lanceret energiunionen med mål om diversificering af forsyningskilder 

(Ussing 2015a). Integration på det indre energimarked og Kommissionens forslag om 

energiunionen påvirker således udbygningen af Nord Stream og vil alt andet lige gøre mulighederne 

for en gennemførelse af projektet ringere, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at projektet vil 

blive skrottet. Her får integration på sektorområdet konkurrence betydning for forsyningssikkerhed, 

og selvom der ikke ses et direkte funktionelt spillover, er der dog en mulig påvirkning af den 

eksterne dimension af energipolitikken fra konkurrence på det indre energimarked. Den seneste 

Rusland-Ukraine-krise har også ændret perspektiverne for EU’s relationer til Rusland. 

Tyske toppolitikere lægger i debatten vægt på, at Nord Stream 2 er et økonomisk projekt finansieret 

af private aktører. Dette stemmer overens med en tysk tradition, hvor der i infrastrukturprojekter har 

været en tendens til fra politisk side blot at sikre overholdelse af lovgivning. Dog har handel med 

gas mellem Rusland og Tyskland altid haft stor politisk opbakning i Tyskland (Fischer 2016: 2). 

Endvidere har de tyske energivirksomheder traditionelt set været ansvarlige for Tysklands 

forsyningssikkerhed, hvorfor infrastrukturprojekter også udføres af de private energiselskaber. De 

tyske traditioner på det energipolitiske område står således i vejen for en fælles position i EU ift. 

Rusland og pipelinepolitik. Sådanne nationale traditioner er ifølge intergovernmentalismen en 

hindring for integration. 

På trods af at projektet fremlægges som et økonomisk projekt, vil Nord Stream 2 forbedre 

Tysklands forsyningssikkerhed betydeligt, hvilket er forklarende for vigtigheden af dette projekt. 

Tyskland står over for en udfasning af atomkraft og et mindre forbrug af kul, og derudover er VE-

nettet ikke udbygget optimalt. Disse faktorer er afgørende for tysk interesse i gas og hermed 

Tysklands forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerhed er også i denne sammenhæng high politics og 

er afgørende for, at Tyskland forfølger bilateralt samarbejde med Rusland. Udfasningen af 
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atomkraft og nødvendigheden af udbygget infrastruktur til VE ændrer Tysklands syn på 

forsyningssikkerhed, hvilket behandles i det følgende afsnit. 

6.2.3 Forsyningssikkerhed og Energiewende 
!
Forsyningssikkerhedens betydning har i nogen grad ændret sig i Tyskland med Energiewende og de 

tilhørende ambitiøse klimamål om f.eks. at nedbringe emissioner og øge andelene af VE. Således 

vil Tyskland med et gradvist øget forbrug af VE også blive mindre afhængig af importeret gas og 

olie (Lada et al. 2015: 56). Forsyningssikkerhed bliver derfor i højere grad et spørgsmål om 

transport af elektricitet produceret fra VE-kilder, som er en udfordring i Tyskland (ibid: 57), hvilket 

belyses nærmere i afsnit 6.3.2. De indenrigspolitiske elementer i Energiewende er således 

udslagsgivende for den tyske interesse i yderligere europæisk integration. Hvor Hoffmann antager, 

at indenrigspolitiske forhold udgør en hindring for integration, er Energiewende og den tekniske 

udfordring knyttet til transport af elektricitet fra VE-kilder i stedet en positiv faktor for integration. 

6.2.4 Delkonklusion 
!
Med udgangspunkt i det tysk-russiske forhold har denne delanalyse vist, at der er flere forskellige 

nationale faktorer i Tyskland, som har haft afgørende betydning for tyske politikeres vilje til 

integration på den eksterne del af energipolitikken eller mangel på samme, hvilket både har været 

tilfældet under Schröder- og Merkel-regeringerne. Historisk set er der stærke relationer mellem 

Tyskland og Rusland, som har betydning for Tysklands syn på Rusland som en pålidelig 

energileverandør, og der er også stor økonomisk afhængighed landene imellem grundet energi. 

Under Schröder-regeringerne var formålet at opnå forsyningssikkerhed gennem tætte relationer til 

Rusland, hvor Schröder ønskede at styrke de tyske virksomheder i samarbejdet med russiske 

Gazprom for at sikre forsyning. Under den nuværende koalitionsregering arbejder Tyskland for 

Nord Stream 2 og forsvarer projektet ved at definere det som et økonomisk projekt, der også vil 

forbedre Tysklands forsyningssikkerhed. Bilateralt energisamarbejde finder således sted mellem 

Tyskland og Rusland trods Kommissionens anbefalinger om et samlet EU i eksterne 

energirelationer og EU’s økonomiske sanktioner mod Rusland i forbindelse med den seneste 

Ukraine-krise. Delanalysen påpeger, at der er en række nationale faktorer, herunder historiske 

forhold, high politics, indenrigspolitiske forhold og Tysklands position i systemet af stater, som har 

betydning for Tysklands bilaterale energirelationer til Rusland, som er en hindring for EU’s 

eksterne energipolitik. 
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Nye forsyningssikkerhedsperspektiver i forbindelse med Energiewende kan dog ændre Tysklands 

holdning, da Tyskland i fremtiden vil blive mindre afhængig af importeret energi, hvorfor de ikke 

nødvendigvis vil opretholde samme Ruslandspolitik i energispørgsmål. Tyskland vil dog grundet 

historiske forhold have en interesse i gensidig afhængighed med Rusland for at kunne forhandle 

med Rusland. 

Slutteligt har Tysklands afhængighed af russisk energi haft betydning for den tyske tilgang til 

eksterne energirelationer. Dette ses f.eks. ved, at Tyskland støtter pipeline-projekter, som forbedrer 

tysk forsyningssikkerhed, men ikke nødvendigvis projekter, som vil være ideelle for EU som samlet 

aktør. Den tyske tradition for en økonomisk tilgang til energipolitik eksemplificeres ved både Nord 

Stream 1 og 2, men her ses ligeledes en sikkerhedspolitisk tilgang, hvor det tilstræbes at øge 

forsyningssikkerheden. 
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6.3 Tysk klimapolitisk interesse og EU’s energipolitik i fremtiden 
!
Tysklands klimapolitiske interesse i EU’s energipolitik er anderledes end landets interesse i 

områderne behandlet i de foregående delanalyser. Tyskland er således tilhænger af integration, når 

det omhandler energieffektivitet, VE og klimapolitik. Områder af EU’s energipolitik er desuden 

topprioriteret i Tyskland, hvilket specielt er tilfældet, når tyske beslutningstagere har kunnet benytte 

EU’s energipolitik som middel til at opnå nationale klimamål (Duffield & Westphal 2011: 175f.). 

Dette er et eksempel på, hvorledes det europæiske samarbejde er acceptabelt for nationale 

regeringer, når samarbejdet styrker en regerings kontrol over indre anliggender, hvilket er en af 

antagelserne hos LI. Det tyske EU-formandskab, Energiewende og landets holdning til 2030-

målene er yderligere eksempler herpå. 

6.3.1 Det tyske EU-formandskab 2007 
!
Under det tyske EU-formandskab i første halvår af 2007 fokuserede Tyskland særligt på 

energipolitik, og målene var her at forbedre energieffektivitet, fremme brugen af VE, fuldføre det 

indre energimarked og gøre EU til en mere synlig energiaktør internationalt (Duffield & Westphal 

2011: 176). Tyskland fremlagde forud for formandskabet en dagsorden, hvoraf det fremgik, at der 

var brug for et større fokus på energipolitik pga. Ukraine-krisen i 2006. Der var tilmed et ønske om 

at begrænse forbruget af fossile brændstoffer (Silberberg 2006). Det tyske formandskab udgjorde en 

mulighed for Tyskland ift. at fremme udviklingen af VE (Cox & Dekanozishvili 2015: 168), og 

Tyskland havde under formandsskabet den rette institutionelle platform, hvor tyske politikere kunne 

presse på for bindende mål om VE-andele i EU (ibid: 172). Tyskland udnyttede i den forbindelse 

Ukraine-krisen i 2006 og fremhævede vigtigheden af VE for EU’s energisikkerhed (ibid: 174), og 

således udnytter Tyskland presset fra eksterne begivenheder til at fremlægge egne nationale 

klimapolitiske interesser, hvorfor Tyskland igen bruger det europæiske samarbejde til at styrke 

nationale politikker.  

Tyskland havde under formandsskabet en afgørende rolle i at overtale medlemsstater til at 

godkende bindende mål for andele af VE, hvilket flere medlemsstater ellers ikke var tilhængere af. 

Selv havde Tyskland mere end opfyldt de nationale mål for 2007, hvorfor tyske politikere kunne 

presse på for ambitiøse målsætninger i andre medlemsstater. I 2007 blev bindende mål om 20 % VE 

vedtaget, hvilket var en triumf for Tyskland (ibid: 172+176), og af direktivet om fremme af VE fra 

2009 fremgår det således, at bindende nationale overordnede mål er i overensstemmelse med målet 

om, at VE skal være mindst 20 % af EU’s energiforbrug (EP/Rådet 2009). 
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EU-samarbejdet har med 2009-direktivet styrket den tyske regering, da regeringen herigennem kan 

legitimere dens nationale klimapolitik, hvorfor også samarbejdet ifølge LI er acceptabelt. Endvidere 

har EU-samarbejdet ifølge LI styrket den tyske regering ift. forhandlingerne om bindende mål for 

VE, da platformen i EU har øget effektiviteten i forhandlingerne mellem medlemsstaterne. For 

Tyskland, som nationalt arbejder for en ambitiøs grøn energi- og klimapolitik, har omkostningerne 

ved vedtagelsen af 2009-direktivet været små, hvilket ifølge LI også er forklarende for Tysklands 

aktive rolle ift. direktivet. Dette ville givetvis have været anderledes, hvis landet havde haft store 

omkostninger ved regulering som konsekvens af direktivet. 

Tyskland forsøgte i forbindelse med 2009-direktivet også at påvirke, hvilke instrumenter der skulle 

tages i brug for at opnå de fastsatte mål, og tyske politikere var her uenige med Kommissionen. 

Kommissionen advokerede for et fælles europæisk kvotesystem, mens Tyskland fortsat ønskede 

nationale støtteordninger, som har fungeret som et godt instrument til at fremme VE på det tyske 

energimarked. Tyskland vurderede, at det både økonomisk, politisk og administrativt ville være for 

dyrt at implementere kvotesystemet. Endvidere ville et europæisk kvotesystem bringe Tysklands 

nationale subsidier i fare, eftersom en række tyske interessegrupper allerede var imod disse (Cox & 

Dekanozishvili 2015: 177), hvilket ifølge LI er forklarende for landets modstand mod et fælles 

kvotesystem, da det ikke styrker den nationale regering i Tyskland og endvidere vil resultere i store 

omkostninger. 

Eksemplerne fra det tyske formandskab viser, at Tyskland er pro integration på det klimapolitiske 

område, der hvor det ikke medfører for store omkostninger for Tyskland, og der hvor EU-politikken 

styrker regeringens nationale politik. Dette stemmer overens med LI’s antagelse om, at samarbejdet 

er acceptabelt, så længe det resulterer i fordele for Tyskland. Desuden kan tyske beslutningstagere 

bruge EU-politikken til at underbygge regeringens nationale politikker. Slutteligt fremgår det af 

dette afsnit, at neofunktionalismens antagelse om, at aktører overflytter deres loyalitet til en ny 

beslutningstager ikke kan påvises her, men i stedet benytter Tyskland EU som platform til at 

understøtte nationale politikker. 

6.3.2 Energiewende - et tysk eller europæisk projekt? 
!
Tysklands økonomi- og energiminister Sigmar Gabriel har for nyligt understreget, at det tyske 

Energiewende nu også er et fælles europæisk projekt, og for at fremme brugen af VE i Tyskland og 

Europa skal producenter fra andre EU-medlemsstater også kunne tage del i produktionen af VE i 

Tyskland. Omvendt skal tyske anlægsindehavere også kunne profitere fra udenlandske VE-
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produktionssystemer. Reguleringen heraf er fastsat i den nye tyske forordning for grænseover-

skridende VE, som den tyske regering vedtog i sommeren 2016 (BMWi 2016l). Fra 2017 skal 5 % 

af produktionskapaciteten til VE, som udbydes i Tyskland, sættes i udbud i andre medlemsstater. 

Det er en forudsætning for projektet, at Tyskland og en anden given medlemsstat indgår en 

samarbejdsaftale, som bygger på et princip om gensidighed og sikrer den fysiske import af strøm 

(ibid). Det er 2009-direktivet om fremme af VE, som fastlægger rammerne for samarbejde mellem 

medlemsstater for VE-udbygningen, og efter at den tyske regering i 2014 vedtog en justering af 

EEG, underrettede tyske politikere Kommissionen om påbegyndelse af udbud i andre 

medlemsstater fra 2017 (BMWi 2016m: 2). Allerede i oktober 2016 indledte Tyskland det første 

samarbejde med en anden medlemsstat i form af et pilotprojekt med Danmark om solenergi. I den 

forbindelse udtaler statssekretær i BMWi Rainer Baake, at Tyskland med denne første udbudsrunde 

uden for landets grænser sender et vigtigt signal om, at Tyskland er klar til at samarbejde tæt med 

sine europæiske naboer om produktionen af VE (BMWi & Bundesnetzagentur 2016). Dette står i 

skarp kontrast til tal fra det danske energitilsyn, som viser, at det eksisterende elkabel mellem 

Danmark og Tyskland kun er tilgængeligt 14 % af tiden (Gottlieb 2015). At Tysklands 

Energiewende kan blive europæiseret gør, at Tyskland er mere pro integration på det indre marked 

for energi, end tilfældet er med elkablet mellem Danmark og Tyskland, hvor den tyske operatør af 

transmissionslinjerne TenneT er skyld i flaskehalse mellem nord og syd, som medfører kunstig lav 

kapacitet ved grænseovergangen (ibid).  

Den tyske regering har således brugt 2009-direktivet til at styrke sin kontrol over indre anliggender 

ved at promovere Energiewende, som noget andre EU-medlemsstater i fremtiden også kan blive en 

del af. Tyskland viser her endvidere større interesse for integration på det indre energimarked, når 

det omhandler VE. Dette er endnu et eksempel på, hvorledes det europæiske samarbejde er 

acceptabelt for Tyskland, som det antages hos LI, og endvidere styrker EU-institutionerne de tyske 

beslutningstageres politik over for nationale samfundsgrupper. Derudover er Tysklands omkost-

ninger ved at indgå samarbejdsaftaler med andre medlemsstater små, da Energiewende allerede er 

nationalt forankret, og Tyskland har endvidere brug for disse samarbejdsaftaler for et succesfuldt 

Energiewende. 

Tysklands interesse for yderligere integration på det klimapolitiske område er, som det fremgår, 

stor, så længe den tyske regering kan styrke sin position i både Tyskland og EU. Tysklands 

klimapolitiske interesse medvirker, at Tyskland vil have interesse i netudbygning for at øge landets 

forsyningssikkerhed. Her kan neofunktionalismens antagelse om funktionelt spillover overføres til 
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energi-trilemmaet, da klimainteressen får betydning for Tysklands interesse i forsyningssikkerhed, 

som også indebærer et indre energimarked med udbygningen af net til VE. 

Netudbygningen inden for Tysklands egne grænser er dog til stor politisk debat. F.eks. har den 

bayerske ministerpræsident Horst Seehofer (CSU) kæmpet imod el-ledninger fra nord til syd, som 

var planlagt til at gå over jorden, da der særligt i Bayern har været borgerlige protester imod disse 

ledninger. Den politiske modstand har ført til, at ledningerne nu skal føres under jorden, hvilket 

resulterer i meromkostninger på x antal mia. euro. Partiet Die Grünen beskylder derfor CSU for at 

have forsinket projektet og være skyld i meromkostningerne, som vil blive båret af forbrugerne 

(F.A.Z. 2016). Den politiske uenighed har også resulteret i, at den 800 kilometer lange ledning 

SuedLink, som skal transportere VE-strøm fra Schleswig-Holstein i Nordtyskland til Bayern og 

Baden-Württemberg i Sydtyskland, foreløbigt bliver tre år forsinket. Dette betyder, at projektet, 

som er et hovedelement i Energiewende, først vil blive taget i brug i 2025 – tre år efter Tysklands 

endelige udfasning af atomkraft (ibid). Afgørende for Tysklands grønne omstilling er særligt 

udbygningen og sammenkoblingen af transmissionsnet, og dette kan meget vel blive afgørende for 

Tysklands interesse i det indre energimarked i henhold til at opnå forsyningssikkerhed med VE. 

6.3.3 Tyskland og 2030-målene 
 
2030-målene, som blev vedtaget i oktober 2014, er ifølge det tyske energiministerium særligt 

afgørende for integreringen af Energiewende i EU. Især er målet om en reduktion af drivhusgasser 

på 40 % sammenlignet med 1990-niveauet et gennembrud. Derudover betragtes det som en succes, 

at der igen blev vedtaget mål for henholdsvis VE og energieffektivitet (BMWi 2016n). Tyskland 

var også ved forhandlingerne om 2030-målene fortaler for ambitiøse klimamål, og de nye mål kan 

efter vedtagelsen af 2009-direktivet styrke det nationale Energiewende, da andre medlemsstater 

med ambitiøse klimamål vil være mere tilbøjelige til blive en del af Energiewende, hvilket igen 

styrker Tysklands og dermed også EU’s klimapolitiske profil. Forhandlingerne om 2030-målene er 

endnu et eksempel på, hvorledes tyske politikere ved hjælp af EU legitimerer de nationale 

klimapolitiske mål. Igen er der ikke mange omkostninger forbundet med vedtagelsen af 2030-

målene, da Tysklands nationale klimapolitiske mål, jf. tabel 1 afsnit 5.3, er mere ambitiøse end EU-

målene, og Tyskland har derfor været fortaler for endnu mere ambitiøse mål for 2030 (The 

Guardian 2016). 
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6.3.4 Klimapolitik og et styrket EU 
!
Som specialet foreløbigt har vist, har Tyskland en ambitiøs grøn energi- og klimapolitik, og denne 

delanalyse viser desuden, at Tyskland er fortaler for en fælles grøn klimapolitik i EU. Klima har i 

energi-trilemmaet snitflader til både liberalisering af energimarkederne og forsyningssikkerhed. 

Tysklands interesse for yderligere integration på det klimapolitiske område vil med den gradvise 

grønnere klimapolitik i EU derfor også påvirke tysk interesse for integration på de andre områder i 

trilemmaet. Dette kan forklares ud fra neofunktionalismens antagelse om funktionelt spillover, hvor 

delelementerne i trilemmaet påvirker hinanden til yderligere integration for at opnå forsynings-

sikkerhed. Jo grønnere Tysklands og EU’s politikker bliver, des mere vil Tyskland være interesseret 

i yderligere integration på det energipolitiske område. Dette er tilfældet, da forsyningssikkerhed 

med tiden vil blive mindre geopolitisk, eftersom Tyskland og EU gradvist pågår en omstilling fra 

konventionel energi til VE-kilder. I fremtiden vil Tyskland og andre medlemsstater derfor blive 

mindre afhængige af import fra tredjelande som Rusland. Jo mindre afhængig Tyskland er, des 

mindre vil historiske forhold til Rusland have betydning for EU’s energipolitik. Tyskland har med 

udgangspunkt i den klimapolitiske del af energipolitikken interesse i at opnå en grønnere forsyning 

i EU, hvor andre medlemsstater også gøres mindre afhængige af energiimport fra tredjelande, 

hvilket kan styrke EU’s magt på den internationale politiske scene, hvor magtbalancen er under 

forandring. 

Svaret til spørgsmålet om hvorfor en automatisk integrationsproces af energipolitikken ikke har 

fundet sted, som Haas ville have forventet det, og hvorfor EU i praksis endnu ikke har formået at 

have en fælles energipolitik, skal findes i tyske og andre medlemsstaters nationale perspektiver og 

interesser. For Tysklands vedkommende har disse nationale perspektiver gennem tiden stået i vejen 

for en fælles politik, hvilket dog ikke er tilfældet med den klimapolitiske del af energipolitikken, 

som tyske regeringer i stedet bruger til at styrke deres kontrol og position i Tyskland og EU. Ud fra 

et klimapolitisk perspektiv vil Tyskland være interesseret i et styrket EU, da Tyskland her kan 

gennemføre sin nationale politik på europæisk plan i et forum, hvor der ikke i samme grad skal 

tages hensyn til medlemsstaters nationale relationer til lande som Rusland. Dette vil få afgørende 

betydning for forsyningssikkerheden, som i sidste ende er den mest afgørende faktor i energi-

trilemmaet for Tysklands og EU’s energipolitik. 
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6.3.5 Delkonklusion 
!
EU-formandsskabet i 2007, Tysklands aktive rolle for 2009-direktivet, landets rolle i 

forhandlingerne om 2020- og 2030-målene samt interessen i en europæisering af Energiewende 

understreger, at Tyskland har en afgørende rolle for integrationsprocessen i EU’s klimapolitiske del 

af energipolitikken. Tyskland har styrket sin nationale politik ved at påvirke EU’s klimapolitik i en 

ambitiøs grøn retning, og ligeledes har institutionerne i EU været med til at legitimere den tyske 

regering i national sammenhæng. Den ambitiøse klimapolitik, som Tyskland tilstræber i EU, er 

forbundet med relativt små omkostninger, eftersom Tyskland allerede har implementeret en 

ambitiøs national klimapolitik. 

Da den grønne klimapolitik har snitflader til både forsyningssikkerhed og det indre energimarked, 

påvirkes Tysklands interesse for disse delelementer af energipolitikken også i takt med, at 

Tysklands energisystem går fra at være baseret på konventionel energi til VE. For at opnå 

forsyningssikkerhed med VE er det således nødvendigt at udbygge netkapaciteten i både Tyskland 

og EU, hvilket også baner vejen for en større tysk interesse i det indre energimarked. Her er således 

tale om en forventelig form for funktionelt spillover, som dog stadig påvirkes af hindringerne 

behandlet i de foregående delanalyser.  

Med tiden vil en grønnere klimapolitik i EU pga. af snitflader til forsyningssikkerhed og det indre 

energimarked, kunne påvirke Tysklands interesse i en fælles energipolitik. Dette er bl.a. tilfældet, 

da en grønnere forsyning vil betyde, at EU’s energipolitik vil blive mindre geopolitisk. Der vil 

derfor ikke være de samme nationale bekymringer, som gennem tiden har stået i vejen for 

udviklingen af en fælles energipolitik. En grønnere energiforsyning vil ydermere betyde, at EU vil 

blive mindre følsom over for udefrakommende energichok, hvilket vil styrke EU’s forhandlings-

magt internationalt. 
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7. Diskussion 
 
Formålet med at inddrage de tre forskellige integrationsteorier har været, at teorierne skulle belyse 

forskellige interesser i det politiske spil, som har været afgørende for Tysklands stillingtagen i EU i 

arbejdet for en fælles europæisk energipolitik. Af analysen fremgår det således, at de tre teoretiske 

perspektiver bidrager til at forstå tyske aktører i form af de store nationale energiselskaber, 

Tyskland som medlemsstat i EU og Kommissionen, som spiller en afgørende rolle i udviklingen af 

en fælles europæisk energipolitik. Teorierne supplerer således hinanden ved at muliggøre en 

forståelse af de forskellige aktørniveauer og interesser i den politiske proces i henholdsvis Tyskland 

og EU. 

 
Ud fra et liberalt intergovernmentalistisk perspektiv fremgår det af analysen, at den tyske regering 

er blevet påvirket af nationale samfundsgrupper som de store energiselskaber på det nationale 

energimarked, når tyske beslutningstagere har deltaget i forhandlinger i EU om liberalisering af det 

indre energimarked. De fire store energiselskaber har betydningsfulde forbindelser til tyske 

toppolitikere, hvorfor de også har effektive lobbystrategier. Endvidere er der i Tyskland en tradition 

for, at energiselskaberne er ansvarlige for forsyningssikkerheden. Dette er også afgørende for, at 

Tyskland gentagne gange har været modstander af ’ejerskabsmæssig adskillelse’, som har til formål 

at åbne op for mere konkurrence på det europæiske energimarked. Vigtigheden af forsynings-

sikkerhed har derfor haft betydning for liberaliseringen af det indre energimarked, hvilket inter-

governmentalismen kan forklare med, at forsyningssikkerhed i sin egenskab af high politics vil føre 

til, at Tyskland ikke ønsker integration på dette område. På trods af at Tyskland har bremset 

udviklingen af det indre energimarked, er der sket en gradvis liberalisering, som i høj grad kan 

tilskrives Kommissionen, der som initiativtager har presset på for en ambitiøs liberaliseringsproces. 

Her bidrager neofunktionalismen til at forstå Kommissionens rolle, og med antagelsen om 

kultiveret spillover lægger teorien vægt på supranationale institutioners betydning for integrations-

processen. Efter at Kommissionen imellem den anden og den tredje liberaliseringspakke førte en 

række anti-trust-sager, hvilket bl.a. i Tyskland resulterede i frasalg i nogle af de fire store 

energiselskabers aktiver på det tyske energimarked, fandt en væsentlig forbedring af det indre 

energimarked sted. Liberaliseringsprocessen har derfor også haft betydning for det tyske marked, 

hvor der i højere grad er åbnet op for konkurrence, og dette har været medvirkende til, at de fire 

store har oplevet et fald i deres respektive markedsandele. 
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I analysen bidrager intergovernmentalismen til at forstå Tyskland som stat. Gennem Hoffmanns 

antagelse om betydningen af Tysklands historiske forhold, vigtigheden af forsyningssikkerhed, 

indenrigspolitiske forhold og Tysklands position i systemet af stater giver analysen et billede af 

Tysklands nationale interesse i at opnå forsyningssikkerhed samt landets interesse i den eksterne del 

en EU’s energipolitik. Intergovernmentalismen kan således forklare, hvorfor der siden det 

europæiske samarbejdes begyndelse ikke har fundet en automatisk integrationsproces sted, da 

Hoffmann tager udgangspunkt i logic of diversity, hvor han antager, at medlemsstaters forskellig-

heder vil besværliggøre integration. Tysklands overordnede interesser tager som nævnt 

udgangspunkt i at sikre landets forsyning, hvorfor Tyskland arbejder bilateralt med Rusland på 

trods af Kommissionens anbefalinger om en fælles ekstern energipolitik. Sådan har Tysklands 

historiske relationer til Rusland en særlig betydning for Tysklands eksterne energipolitik, og de to 

lande har siden starten af den kolde krig været energi- og handelspartnere først for at afspænde 

forholdet mellem Øst og Vest og senere, ifølge tyske politikere, for at opretholde gensidig 

afhængighed. Siden det tyske valg i 2005 har Tysklands energipolitik dog bevæget sig i en mere 

europæisk retning, men på trods heraf arbejder Tyskland i skrivende stund for en udvidelse af Nord 

Stream. 

 
Tysklands nationale interesse for integration på det klimapolitiske område i EU har pga. landets 

ambitiøse klimapolitik og den nationale grønne omstilling haft en anderledes historie end Tysklands 

interesse for integration af det indre energimarked og en fælles ekstern energipolitik. Tyske 

politikere har eksempelvis presset på for en ambitiøs europæisk klimapolitik og har påvirket andre 

medlemsstater til ambitiøse klimamål for både 2020 og 2030. LI bidrager i analysen til at analysere 

Tysklands interesse i den klimapolitiske del af energi-trilemmaet, hvor Tyskland er interesseret i at 

styrke sin nationale grønne omstilling gennem EU-politik. Derudover har Tyskland ikke store 

omkostninger i forbindelse med regulering af EU’s klimapolitik, da Tysklands nationale klima-

politik er mere ambitiøs. Dette var dog ikke tilfældet med et fælles kvotesystem i EU, som tyske 

politikere vurderede som værende for bekosteligt og desuden ville sætte tyske nationale subsidier i 

fare, hvorfor Tyskland, som LI også antager, er uenig med Kommissionen herom. Tysklands 

klimapolitiske interesse og muligheden for at europæisere Energiewende kan betyde, at Tyskland 

vil blive mere interesseret i integration på det indre energimarked, da det kræver et veludviklet og 

sammenkoblet energinet at opnå forsyningssikkerhed fra VE-kilder. Derfor kan det klimapolitiske 

område i fremtiden betyde, at Tysklands interesse for en fælles energipolitik bliver større. 
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Neofunktionalismen kan forklare denne sammenhæng mellem delelementerne i energi-trilemmaet 

ved hjælp af antagelsen om funktionelt spillover. 

 
De tre integrationsteorier supplerer hinanden, da de i et samspil hjælper til at forstå Tysklands 

stillingtagen til en fælles europæisk energipolitik. Teorierne er gode som supplement til hinanden, 

da de sætter fokus på de forskellige aktører i den politiske proces. F.eks. kan intergovernmentalis-

men forklare Tyskland som aktør i mellemstatslige forhandlinger, men da denne teori ikke 

anerkender andre aktører end staten, kan de tyske energiselskabers rolle i liberaliseringsprocessen 

ikke forklares ud fra denne teoretiske tilgang. Endvidere anerkender Hoffmann ikke Kommissionen 

som en afgørende aktør, og disse aktører kan i stedet analyseres med udgangspunkt i henholdsvis LI 

og neofunktionalismen. Neofunktionalismen kan dog ikke forklare Kommissionens udnyttelse af 

eksterne energikriser til at opnå dybere integration i EU’s energipolitik, da denne teori ikke 

fokuserer på det eksterne miljøs betydning for det europæiske samarbejde. Dette gør intergovern-

mentalismen i stedet, og således anerkender Hoffmann, at eksterne faktorer har betydning for 

udviklingen af det europæiske samarbejde. Teorierne har desuden suppleret hinanden sådan, at det 

har været muligt at analysere alle tre delelementer af energi-trilemmaet samt elementernes betyd-

ning for hinanden i en politisk proces med fokus på nationale og supranationale aktører. 

Anvendelsen af alle tre teorier optimerer derudover teoriernes forklaringskraft. Hvis LI f.eks. havde 

været udeladt, ville et fyldestgørende billede af Tysklands stillingtagen til liberalisering af det indre 

energimarked ikke i samme grad have været muligt, da påvirkning fra nationale samfundsgrupper 

således ikke havde villet været i fokus. Omvendt ville det uden neofunktionalismen og 

intergovernmentalismen også have været svært at forklare Kommissionens rolle og betydningen af 

Tysklands forsyningssikkerhed for landets stillingtagen til energipolitikken i EU. 

 
Specialets analyse med teoretisk afsæt i de tre integrationsteorier påviser, at flere forskellige 

faktorer har været afgørende for Tysklands stillingtagen i EU i arbejdet for en fælles europæisk 

energipolitik. Under de forskellige dele af energi-trilemmaet har tyske politikere således været 

påvirket af forskellige aktører og interesser, hvor tyske energiselskaber, historiske relationer til 

Rusland, forsyningssikkerhed og den nationale grønne omstilling været afgørende for, hvorvidt 

Tyskland har været motor eller bremse for en fælles europæisk energipolitik. 
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8. Perspektivering 
!
Dette speciale er et bidrag til den akademiske debat om en fælles europæisk energipolitik og 

udviklingen af denne. Diskussionen viser, at en række forskellige faktorer har været afgørende for 

Tysklands interesse i en europæisk energipolitik på områderne liberalisering af energimarkederne, 

forsyningssikkerhed og klima, hvor dimensionen forsyningssikkerhed har været afgørende for 

landets interesse i de andre politikområder. Tysklands interesse i en energiunion skal ligeledes ses 

ud fra landets nationale interesser. 

Kommissionens udspil til energiunionen indeholder en række forskellige energipolitiske områder, 

som skaber et fundament for et muligt kompromis mellem de forskellige medlemsstater. Tyskland 

vil særligt kunne se muligheder i energiunionens dimensioner energieffektivitet og dekarbonisering 

af økonomien, og f.eks. vil 2030-målet om en forbedring af energieffektiviteten på mindst 27 % 

blive revideret i 2020 med henblik på et mål på 30 % (Europa-Kommissionen 2015a: 13). Dekar-

boniseringen af økonomien og EU’s 2030-mål kan bidrage til at opretholde den tyske befolknings 

accept af den bekostelige grønne omstilling (Europa-Kommissionen 2015b). Med henblik på den 

tyske grønne omstilling vil Tyskland også have interesse i udbygningen af net til VE under det 

indre energimarked. Her vil Kommissionens fokus på regionalt samarbejde også være i Tysklands 

interesse, da dette vil muliggøre bedre udnyttelse af regionens energieffektivitet og potentiale for 

VE (Europa-Kommissionen 2015a: 11). 

Med udgangspunkt i de muligheder, som Tyskland ser i energiunionen, og landets interesse for 

klimapolitik og forsyningssikkerhed, som gradvist skal sikres gennem et øget forbrug af VE, kan 

Tyskland danne alliance med et land som Danmark i forhandlingerne om energiunionen og de dertil 

knyttede energipolitiske emner, da Danmark også har en ambitiøs klimapolitik og er førende inden 

for VE og energieffektivitet. Endvidere har Danmark også en afgørende rolle ift. Nord Stream 2, da 

rørledningen skal løbe igennem dansk farvand, hvorfor den danske regering skal godkende projektet 

(Ussing & Kruse 2016). Med dette in mente vil Tyskland have en væsentlig interesse i en alliance 

med Danmark, der desuden er af afhængig af Tyskland som sit største eksportmarked.  
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10. Bilag 

10.1 Bilag 1 Tysklands energimix 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kilde: Diagram er udarbejdet på baggrund af data fra Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (2016c). 
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10.2 Bilag 2 EU-medlemsstaters import af russisk naturgas 
 

Kilde: Europa-Kommissionen 2014a: 22 
 
 
 
   
 
 
 

 


