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1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de voortdurende stijging van de elektriciteits- en gasprijzen, 
ondanks de hoge winsten die leveranciers maken. Hij wijst erop dat tekorten die 
gemeentelijke diensten zoals vervoer, zwembaden of parkeergarages oplopen in de vorm van 
energiekosten worden doorberekend aan de consument, die het zwaarst te lijden heeft onder 
de monopoliepositie van gas-, water-, elektriciteits- en stookolieleveranciers. Indiener vraagt 
om prijsstructuren die de werkelijke kosten weerspiegelen in plaats van de dorst naar winst.

2. Ontvankelijkheid 

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Achtergrond

Zowel de elektriciteits- als de gasprijzen zijn gestegen in de laatste drie jaar. De 
energieprijzen treffen alle soorten energiegebruikers, van grote industriële ondernemingen tot
plaatselijke openbare diensten en gezinnen. De gevolgen van de prijsstijgingen worden 
gevoeld over heel de economie.

De klacht

Indiener argumenteert dat de stijgingen niet gerechtvaardigd zijn en slechts zijn ingegeven 
door het verlangen van de grote energieleveranciers om zoveel mogelijk winst te maken. Dit 
houdt in dat de concurrentiedruk voor gas- en elektriciteitsmaatschappijen niet groot genoeg 
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is om hen ertoe aan te zetten hun prijzen te verlagen.

Commentaar van de Commissie op de argumenten van indiener

De recente stijgingen van de energieprijzen hebben een aantal complexe achterliggende 
oorzaken. Naast de mondiale stijging van de prijzen van primaire brandstoffen drijft ook de 
naderende behoefte aan investeringen in nieuwe productie- en importcapaciteit de kosten op. 
Verder kunnen ook de milieuvoorschriften prijsstijgingen tot gevolg hebben.

De Commissie maakt er werk van te waarborgen dat de Richtlijnen 2003/541 en 2003/552

door de lidstaten behoorlijk worden ingevoerd om monopolies uit te sluiten en de rechten van 
de consumenten te vergroten. Als gevolg van de follow-up, met name het verslag over de 
vorderingen die worden gemaakt bij de totstandbrenging van de interne markt voor gas en 
elektriciteit (COM (2005)568) heeft de Commissie in april 2006 een aantal lidstaten 
aangeklaagd. Tegelijkertijd voert de Commissie een sectoronderzoek uit in de gas- en 
elektriciteitssector om de werking van de gas- en elektriciteitsmarkt te analyseren en 
mogelijke schendingen van de concurrentiewetgeving op het spoor te komen. Deze 
werkzaamheden zullen begin 2007 worden afgesloten.

Conclusies

De Commissie streeft naar een goed functionerende energiemarkt. Dit zal leiden tot een
efficiënte energiesector en concurrerende prijzen. De prijzen moeten echter een 
weerspiegeling zijn van de marktomstandigheden, waaronder de ontwikkelingen in de 
verhouding tussen vraag en aanbod. Anders zullen de vereiste investeringen uitblijven. Dit 
betekent dat de prijzen in de loop van de tijd kunnen stijgen en dalen.
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