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INTERNE ENERGIEMARKT

In het kader van de harmonisatie en liberalisering van de interne energiemarkt van de
EU zijn tussen 1996 en 2009 drie elkaar opvolgende pakketten wetgevingsmaatregelen
aangenomen, die zijn gericht op toegankelijkheid, transparantie en regulering van de markt,
op consumentenbescherming, een betere interconnectie en voldoende leveringscapaciteit.
Dankzij deze maatregelen kunnen nieuwe leveranciers van gas en elektriciteit tot de markten
in de lidstaten toetreden en kunnen zowel industriële verbruikers als huishoudens hun
leverancier vrij kiezen. Andere EU-beleidsmaatregelen voor de interne energiemarkt leveren
een bijdrage aan de voorzieningszekerheid van elektriciteit, gas en aardolie, alsook aan de
ontwikkeling van trans-Europese netwerken voor het transport van elektriciteit en gas.

RECHTSGRONDSLAG

Artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

DOELSTELLINGEN

De voltooiing van de interne Europese markt in de energiesector vereist de verwijdering
van talloze obstakels en handelsbarrières, meer onderlinge aanpassing van het belasting- en
prijsbeleid en maatregelen op het gebied van normen en standaarden, en de vaststelling van
milieu- en veiligheidsregels. Uiteindelijk moet dit resulteren in een goed functionerende markt
met eerlijke toegangscriteria en een hoge mate van consumentenbescherming alsook voldoende
mogelijkheden voor de interconnectie van netwerken en voldoende productiecapaciteit. Het doel
van de Europese Raad was om de interne energiemarkt tegen 2014 te hebben voltooid. Hoewel
dit doel niet volledig is behaald, is er zeker vooruitgang geboekt op het gebied van diversificatie
van energieleveranciers en grensoverschrijdende energiehandel (COM(2014) 0634).

RESULTATEN

A. Liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt
In de jaren 90, toen de meeste nationale elektriciteits- en aardgasmarkten nog gemonopoliseerd
waren, besloten de Europese Unie en de lidstaten om deze markten geleidelijk aan open te
stellen voor concurrentie. De eerste liberaliseringsrichtlijnen (eerste energiepakket) werden
aangenomen in 1996 (elektriciteit) en 1998 (aardgas) om vervolgens in 1998 (elektriciteit)
en 2000 (aardgas) omgezet te worden naar de rechtssystemen van de lidstaten. Het tweede
energiepakket werd in 2003 aangenomen. In 2004 werden de richtlijnen hiervan door de
lidstaten omgezet naar nationale wetgeving, waarbij een aantal bepalingen pas van kracht werd
in 2007. Industriële verbruikers en huishoudens konden vanaf dat moment hun leveranciers
van gas en elektriciteit vrij kiezen uit een breder aanbod concurrenten. In april 2009 werd het
tweede pakket aangevuld door een derde energiepakket, dat gericht was op een verdergaande
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liberalisering van de interne elektriciteits- en gasmarkt en de hoeksteen zou vormen voor de
tenuitvoerlegging van de interne energiemarkt.
In februari 2015 publiceerde de Commissie een mededeling over het energiepakket van de Unie,
getiteld „Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht
beleid inzake klimaatverandering” (COM(2015) 0080). Volgens het pakket heeft de energie-unie
ten doel „de consumenten in de EU — huishoudens en ondernemingen — een veilige, duurzame,
concurrerende en betaalbare energievoorziening te waarborgen”. Om deze doelstelling te
kunnen verwezenlijken zijn er in het pakket vijf elkaar versterkende en nauw met elkaar
samenhangende aspecten omlijnd: energiezekerheid, solidariteit en vertrouwen; een volledig
geïntegreerde Europese energiemarkt; energie-efficiëntie als bijdrage aan de matiging van
de vraag naar energie; het koolstofvrij maken van de economie; en onderzoek, innovatie en
concurrentievermogen.
Zoals aangekondigd in de strategie voor een energie-unie, heeft de Commissie op 30 november
2016 een aantal wetgevingsvoorstellen gedaan voor een nieuw model voor de energiemarkt van
de EU. Het pakket „Schone energie voor alle Europeanen”(COM(2016) 0860) is bedoeld om de
energie-unie ten uitvoer te leggen en omvat de onderwerpen energie-efficiëntie, hernieuwbare
energie, het ontwerp van de elektriciteitsmarkt, de beveiliging van de stroomtoevoer en
governanceregels voor de energie-unie.
B. Reglementering van de energiemarkt
Het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) is sinds
maart 2011 volledig operationeel (Verordening (EG) nr. 713/2009). ACER is hoofdzakelijk
verantwoordelijk voor de bevordering van de samenwerking tussen nationale regelgevende
instanties op regionaal en Europees niveau en voor het toezicht op de ontwikkeling van het
netwerk en de interne elektriciteits- en aardgasmarkten. Ook heeft het de bevoegdheid om
marktmisbruik te onderzoeken en om samen met de lidstaten de toepassing van gepaste sancties
te coördineren. Het zijn echter de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het toepassen van
deze sancties.
Als volgende stap zijn twee verordeningen aangenomen, op basis waarvan
een samenwerkingsstructuur is opgezet voor Europese netwerken voor
transmissiesysteembeheerders (ENTSB's). Er is een ENTSB voor elektriciteit op grond van
Verordening (EG) nr. 714/2009 en er is een ENTSB voor gas op grond van Verordening (EG)
nr. 715/2009, gewijzigd bij Besluit van de Commissie 2010/685/EU. De ENTSB's stellen samen
met ACER gedetailleerde regels op voor nettoegang, ontwikkelen technische voorschriften en
zorgen voor de coördinatie tussen netbeheerders door operationele gegevens uit te wisselen en
gemeenschappelijke normen en procedures voor de veiligheid en noodsituaties op te stellen. De
ENTSB's dienen voorts elke twee jaar een concept-tienjarenplan voor netwerkinvesteringen op
te stellen, die vervolgens door ACER worden herzien.
Daarnaast is Richtlijn 2008/92/EG erop gericht de doorzichtigheid van de prijzen van gas en
elektriciteit voor industriële eindverbruikers te vergroten door lidstaten ertoe te verplichten
deze prijzen en de toegepaste berekeningsmethoden twee keer per jaar aan Eurostat te melden.
In oktober 2011 heeft de EU Verordening (EU) nr. 1227/2011 betreffende de integriteit en
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie aangenomen (Remit), gericht op het
waarborgen van eerlijke handelspraktijken op de Europese energiemarkten.
C. Voorzieningszekerheid van elektriciteit, aardgas en aardolie
Richtlijn 2005/89/EG voorziet in maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening
te waarborgen, de interne markt voor elektriciteit naar behoren te laten functioneren en een
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passend koppelingsniveau tussen de lidstaten, een adequaat productieniveau en een adequaat
evenwicht tussen vraag en aanbod te waarborgen. Gezien het cruciale belang van gas voor
de energiebehoefte van de Europese Unie, en als antwoord op de Russisch-Oekraïense
gascrisis van de winter van 2008-2009, is in 2010 Verordening (EU) nr. 994/2010 betreffende
maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering aangenomen. Het doel van deze verordening
is het versterken van de mechanismen voor preventie en crisisrespons. Met het oog op een
gegarandeerde aardolievoorziening zijn lidstaten op grond van Richtlijn 2009/119/EG verplicht
om een minimumolievoorraad aan te houden die ten minste gelijk is aan de grootste van de
twee volgende hoeveelheden: 90 maal het daggemiddelde van de netto-invoer of 61 maal
het daggemiddelde van het binnenlands verbruik. Gezien de problemen rond de levering
van Russisch gas via Oekraïne kwam de Commissie in mei 2014 met een strategie voor
energiezekerheid (COM(2014)0330). Deze strategie is erop gericht een stabiele voorziening van
ruim voldoende energie voor de Europese burgers en het bedrijfsleven te waarborgen. Zij omvat
onder meer maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen, de eigen energieproductie op
te voeren en nog ontbrekende infrastructuurverbindingen aan te leggen om energiestromen zo
nodig te kunnen omleiden in geval van een crisis.
D. Trans-Europese netwerken voor energie (TEN-E)
In Verordening (EU) nr. 347/2013 worden richtsnoeren gegeven op het gebied van trans-
Europese energienetwerken op basis waarvan projecten van gemeenschappelijk belang en
projecten die prioriteit hebben op het gebied van de trans-Europese elektriciteits- en
gasnetwerken worden geselecteerd. Projecten van gemeenschappelijk belang krijgen voorrang
bij de toekenning van financiële bijstand uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2236/95. De aan
de TEN-E toegewezen middelen dienen hoofdzakelijk ter financiering van haalbaarheidsstudies.
Andere mogelijke instrumenten zijn deelfinancieringen voor investeringen, bijvoorbeeld
uit Europese structuur- en investeringsfondsen of het Europees Fonds voor strategische
investeringen (EFSI). Op grond van Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de mededeling aan de Commissie van
investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie zijn
lidstaten verplicht om de Commissie op de hoogte te stellen van hun investeringsprojecten met
betrekking tot energie-infrastructuur.
De Commissie heeft in haar mededeling „Een begroting voor Europa 2020” (COM(2011) 0500)
een nieuw mechanisme voorgesteld: een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen
(Connecting Europe Facility, CEF), ter financiering van prioritaire projecten op het gebied van
energie, vervoer en essentiële digitale infrastructuur in de periode 2014-2020. In november
2013 bekrachtigde het Parlement de met de Raad bereikte overeenkomst over de begroting
van de CEF, waarbij 5,12 miljard EUR werd geoormerkt voor de ontwikkeling van trans-
Europese energie-infrastructuurprojecten (P7_TA(2013)0463). Op basis van de richtsnoeren
voor de trans-Europese energie-infrastructuur (P7_TA(2013)0061) die de Raad en het Parlement
in maart 2013 bekrachtigden, is een aantal projecten van gemeenschappelijk belang geselecteerd
voor EU-steun.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij de goedkeuring van het wetgevingspakket voor de interne energiemarkt heeft het Parlement
sterk gepleit voor ontvlechting van eigendom bij de transmissie als het efficiëntste middel om
investeringen in infrastructuur op niet-discriminerende wijze te bevorderen en te zorgen voor
eerlijke toegang tot het netwerk voor nieuwkomers en transparantie van de markt. Het Parlement
heeft ook het belang benadrukt van een gemeenschappelijke Europese visie op investeringen
op de middellange termijn (indicatieve Europese tienjarenplannen voor interconnecties),
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meer samenwerking tussen regelgevende instanties, lidstaten en transmissienetbeheerders,
en verregaande harmonisatie van de voorwaarden voor toegang tot energienetten. In zijn
onderhandelingen met de Raad heeft het Parlement bereikt dat er speciaal belang werd
gehecht aan consumentenrechten, waardoor de resoluties sterk gericht zijn op de uitbreiding
van deze rechten (vrije leverancierskeuze, directe informatie via slimme meters en goede
klachtenafhandeling door een „energieombudsman”). Daarnaast heeft het Parlement bereikt
dat het begrip „energiearmoede” wordt erkend. Het Parlement heeft de oprichting van ACER
krachtig gesteund, en daarbij benadrukt dat deze organisatie voldoende bevoegdheden moest
krijgen om zaken aan te pakken die de integratie en goede werking van de interne markt
belemmeren maar waarvoor nationale regelgevende instanties geen oplossing kunnen bieden.
Toen de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (P7_TA(2013)0061) werden
vastgesteld, wees het Parlement in het bijzonder op het belang van energieopslagfaciliteiten
en de noodzaak te zorgen voor stabiele Europese elektriciteitsnetwerken met het oog op de
integratie van hernieuwbare bronnen. Het Parlement heeft een amendement goedgekeurd ter
verbetering van de transparantie van de door de ENTSB's in hun netwerkontwikkelingsplannen
gebruikte methoden. Het heeft ook een amendement ingevoerd ter bescherming van de
consument tegen het dragen van onevenredige lasten van de kosten van projecten van
gemeenschappelijk belang.
In december 2015 heeft het Parlement een resolutie aangenomen getiteld „Op weg naar een
Europese energie-unie” (P8_TA(2015)0444). Daarin verzocht het Parlement de Commissie
ervoor te zorgen dat alle wetgevingsvoorstellen die deel uitmaken van de energie-unie volgens
de gewone wetgevingsprocedure worden behandeld. Ook stelde het Parlement te verwachten
dat het governancekader voor de energie-unie na 2020 ambitieus, betrouwbaar, transparant en
democratisch zal zijn, dat het Parlement er volledig bij zal worden betrokken en dat dit kader
ervoor zal zorgen dat de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 worden gehaald.
Het Parlement heeft daarnaast standpunten betreffende de opzet van de energiemarkt
aangenomen tijdens de voorbereiding van het pakket „Schone energie voor alle Europeanen”
door de Commissie. In de resolutie van het Parlement van 13 september 2016 getiteld
„Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt” (P8_TA(2016)0333) wordt gepleit voor een
combinatie van liquide markten op korte termijn en prijssignalen op lange termijn, om de
markt geschikt te maken voor een groeiend aandeel van hernieuwbare energiebronnen en
actieve consumenten. In deze resolutie wordt het belang van regionale samenwerking benadrukt
en wordt er gepleit voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de markt en de
uitfasering van steun voor voldoende rijpe hernieuwbare energiebronnen. Ook worden er in de
resolutie criteria gespecificeerd voor capaciteitsmechanismes, die marktgebaseerd en open voor
grensoverschrijdende deelname zouden moeten zijn.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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