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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een effectief werkende interne energiemarkt
(2013/2005(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'De interne energiemarkt doen werken', 
en de bijbehorende werkdocumenten (COM(2012)0663),

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-
infrastructuur en houdende intrekking van Beschikking nr.1364/2006/EG1,

– gezien Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en 
houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad2,

– gezien Verordening (EG) nr. 1227/2011 betreffende de integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie3,

– gezien Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas4,

– gezien Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit5 en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG,

– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie6,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Europa 2020: Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei' (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Stappenplan Energie 2050' 
(COM(2011)0885),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 getiteld 'Akte voor de interne 
markt II – Samen voor nieuwe groei' (COM(2012)0573),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Hernieuwbare energie: een belangrijke 
speler op de Europese energiemarkt' (COM(2012)0271),

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over een nieuwe energiestrategie voor Europa 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0061.
2 PB L 295 van 12. 11.2010, blz. 1.
3 PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1.
4 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94.
5 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55.
6 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1.
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2011-20201,

– gezien zijn resolutie van 12 juni 2012 over samenwerking op gebied van energiebeleid 
buiten onze grenzen: een strategische benadering van gegarandeerde, duurzame en 
concurrerende energievoorziening2,

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2013 over een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 20503,

– gezien artikel 48 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de lidstaten duidelijk gesteld hebben dat de interne energiemarkt uiterlijk 
in 2014 moet zijn voltooid;

B. overwegende dat de interne energiemarkt onmisbaar is voor de algehele continuïteit van 
de energievoorziening in de Unie en van cruciale waarde is voor het 
concurrentievermogen, de economische groei en het creëren van nieuwe banen in de Unie, 
zoals wordt onderkend in de Akte voor de interne markt II en de Europa 2020-strategie;

C. overwegende dat in het Stappenplan Energie 2050 wordt benadrukt dat volledige 
integratie van de Europese energienetwerken en verdere opening van markten cruciaal zijn 
voor de instandhouding van het evenwicht tussen continue energievoorziening, 
concurrentie, de beoogde emissiearme economie en consumententevredenheid;

D. overwegende dat een interne energiemarkt de Unie in staat stelt om in haar betrekkingen 
met externe partners namens alle lidstaten te spreken en gelijke 
mededingingsvoorwaarden voor alle bedrijven uit de EU en uit derde landen te 
waarborgen;

E. overwegende dat een Europese energiegemeenschap gestoeld moet zijn op een sterke 
gemeenschappelijke energiemarkt, coördinatie van de aankoop van energie buiten de EU 
en gemeenschappelijke Europese financiering van nieuwe, emissiearme 
energietechnologieën;

F. overwegende dat een zekere vooruitgang is geboekt bij de uitbreiding van 
grensoverschrijdende samenwerking, de gedeeltelijke uitbanning van energie-eilanden en 
het voorkomen van tekorten in de energievoorziening;

1. is ingenomen met de mededeling en het bijbehorende actieplan, waarin de voortgang tot 
dusver en de nieuwe uitdagingen bij de voltooiing van de interne energiemarkt worden 
samengevat;

2. onderkent dat de trend van stijgende energieprijzen waarschijnlijk zal doorzetten, 
                                               
1 PB C 45 E van 3.4.2012, blz. 64.
2 Aangenomen tekst P7_TA(2012)0238.
3 Aangenomen tekst P7_TA(2012)0086.
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aangezien de energieprijzen gekoppeld zijn aan de brandstofprijzen, aan de effecten van 
het klimaatbeleid en aan de investeringen die gedaan moeten worden om de 
energiesystemen in stand te houden en te moderniseren;

3. onderkent dat een betere, op solidariteit gerichte coördinatie van het nationale 
energiebeleid op Europees niveau meerwaarde heeft, evenals het creëren van efficiënte en 
veilige grensoverschrijdende energiesystemen, waarbij synergieën tot stand worden 
gebracht door beter beheer van het aanbod van en de vraag naar energie;

Een consumentgerichte markt

4. onderstreept dat de eindgebruikers van energie, zowel personen als de industrie, de kern 
vormen van de gebruiksvriendelijke interne energiemarkt; merkt op dat zij daarom goede 
bescherming nodig hebben en in staat moeten zijn hun rechten volledig te doen gelden, en 
daarbij aangemoedigd moeten worden een actievere rol te spelen bij het stimuleren van 
concurrentie op de markt en zich te ontwikkelen van passieve ontvangers van diensten tot 
actieve, geïnformeerde consumenten en producent-consumenten ('prosumenten');

5. is van mening dat slimme technologieën niet beperkt moeten blijven tot het automatisch 
aflezen van meters, maar aangevuld moeten worden met dynamisch online beheer van het 
net, dat diensten omvat op het gebied van netwerkondersteuning, vrijwillige vraagrespons 
en lokale of op huishoudens georiënteerde makelaardij;

6. meent dat kwetsbare consumenten bescherming nodig hebben en dat het daartoe 
noodzakelijk is effectieve mechanismen te ontwikkelen, waarbij verstoring van de 
energiemarkt wordt vermeden;

7. benadrukt hoe belangrijk de waarborging van een concurrerende, gemakkelijk te beheren 
en transparante energiemarkt is die alle energieconsumenten in de EU voorziet van 
continue, duurzame, betaalbare en betrouwbare energie;

Uitdagingen bij de voltooiing van de interne energiemarkt

8. benadrukt dat de interne energiemarkt niet voldoet aan de behoeften en verwachtingen van 
consumenten, aangezien zij nog altijd te maken hebben met hoge prijzen, een beperkte 
keuze aan leveranciers, een algehele lage kwaliteit van dienstverlening en problemen bij 
het wisselen van leverancier; benadrukt daarom dat een consumentvriendelijker markt tot 
stand moet komen;

9. meent dat de onvolledige tenuitvoerlegging van wetgeving inzake de interne energiemarkt 
het grootste obstakel blijft voor de voltooiing van deze markt;

10. benadrukt dat modernisering van de bestaande infrastructuur en het bouwen van nieuwe, 
intelligente en flexibele infrastructuur voor opwekking, transmissie, distributie en opslag 
van energie zeer belangrijk is voor een goed geïntegreerde en onderling goed verbonden 
energiemarkt, waarop aanvoer tegen redelijke prijzen zeker is, volledig gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheden voor warmtekrachtkoppeling, efficiëntie en exploitatie van 
hernieuwbare en onconventionele energiebronnen, en waarop geen enkele lidstaat 
geïsoleerd blijft van de Europese gas- en elektriciteitsnetten;
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11. meent dat een stabiel en innovatievriendelijk wetgevingskader investeringen in 
infrastructuur moet stimuleren, maar onderkent dat investeringen alleen gerealiseerd 
kunnen worden wanneer zij marktgestuurd zijn; onderkent evenwel dat in bepaalde 
gevallen cruciale infrastructuur commercieel niet levensvatbaar is en daarom door de 
overheid gefinancierd moet worden;

12. merkt op dat het gebrek aan open en niet-discriminerende toegang tot transmissie-
infrastructuur nieuwkomers op de markt blijft belemmeren om onder eerlijke voorwaarden 
de concurrentie aan te gaan met gevestigde bedrijven;

13. merkt op dat een stabiel wetgevingskader voor producenten, regulators, 
netwerkbeheerders, energieleveranciers, vraaggerelateerde dienstenleveranciers en met 
name eindconsumenten en prosumenten, essentieel is voor een goede werking van de 
interne markt en voor het aantrekken van langetermijninvesteringen in 
infrastructuurontwikkeling; onderstreept dat de ontwikkeling van codes en regels voor het 
net moet leiden tot harmonisatie van procedures en interoperabiliteit;

14. stelt bezorgd vast dat er aanwijzingen zijn dat op nationaal niveau bepaalde maatregelen 
worden getroffen ter beïnvloeding van de energiemarkten, voornamelijk pogingen om de 
levering van elektriciteit veilig te stellen, waarbij lidstaten nationale mechanismen voor 
vergoeding voor capaciteit instellen zonder de mogelijkheden van grensoverschrijdende 
oplossingen volledig te verkennen, en daarmee ingrijpen in de marktstructuur en deze 
verstoren;

15. onderkent dat de EU als geheel het potentieel van de in de lidstaten beschikbare 
energiebronnen volledig moet benutten, zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht van 
de lidstaten zelf hun energiemix te kiezen of aan het feit dat betere coördinatie op EU-
niveau nodig is;

16. meent dat een open en transparante interne markt, waar alle EU-bedrijven en bedrijven uit 
derde landen het acquis communautaire op het gebied van energie in acht nemen, de 
positie van EU-energieleveranciers bij de onderhandelingen met externe concurrenten kan 
helpen versterken, wat in het bijzonder van belang is voor de mogelijkheden die nadere 
coördinatie op EU-niveau van externe aankoop biedt; meent dat het 
wederkerigheidsbeginsel leidend moet zijn in de betrekkingen met energieleveranciers uit 
de EU;

17. benadrukt dat harmonisatie van stimulansen voor duurzaamheid en efficiëntie en van 
bijkomende energiekosten in alle lidstaten, of ten minste meer verenigbaarheid op dit 
gebied, essentieel is voor een goed functionerende interne energiemarkt op het niveau van 
groothandel en detailhandel, alsook voor de totstandbrenging van gunstige voorwaarden 
voor de ontwikkeling van een emissiearme energiemarkt op de lange termijn;

18. onderkent dat zich dankzij door kaderprogramma's en initiatieven als het SET-plan 
gesteunde gemeenschappelijke EU-onderzoeksprojecten kansen hebben voorgedaan om 
nieuwe technologieën te ontwikkelen die de efficiëntie, de duurzaamheid, de veiligheid 
van kerninstallaties en het gebruik van emissiearme fossiele brandstoffen verhogen en 
intelligente netwerken verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is voor de energiemarkt, 
maar dat deze kansen niet zijn benut;
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Maatregelen zijn dringend vereist

Nationale en Europese autoriteiten stimuleren

19. verzoekt de lidstaten alle relevante EU-wetgeving op het gebied van energiebeleid 
volledig om te zetten, in het bijzonder het derde energiepakket;

20. vraagt de Commissie nauwlettend te controleren of de EU-wetgeving op energiegebied 
effectief ten uitvoer wordt gelegd, in het bijzonder de bepalingen die wezenlijke 
consumentenrechten in het leven roepen, alsook de bepalingen inzake systeembeheerders, 
nationale regelgevende autoriteiten en mededingingsregels, en maatregelen met het oog op 
terugdringing van ongeplande elektriciteitsstromen ('loop flows'), die de zekerheid van het 
energiesysteem ondermijnen en daarmee de interne energiemarkt sterk onder druk zetten; 
vraagt de Commissie maatregelen te treffen die het meest geschikt zijn om voortdurende 
niet-naleving van relevante EU-wetgeving aan te pakken;

21. verlangt dat de Commissie en de lidstaten infrastructuurprojecten beter coördineren en 
daarbij garanderen dat het systeem in de hele EU onderling verbonden is en dat 
kostenefficiënt te werk wordt gegaan; vraagt daartoe de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor snelle beoordeling, selectie en tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang, in het bijzonder op het gebied van elektriciteit en 
grensoverschrijdende interconnectoren, vloeibaar aardgas en opslaginfrastructuur, die 
cruciaal zijn voor een goed geïntegreerde en goed functionerende energiemarkt;

22. verzoekt de lidstaten de groothandelsprijzen voor energie niet op nationaal niveau te 
reguleren door middel van overheidssubsidies, aangezien dergelijke maatregelen een 
serieuze bedreiging vormen voor toekomstige investeringen in infrastructuur;

23. is ermee ingenomen dat de Commissie vastbesloten is de regels op het gebied van 
kartelvorming en staatsteun toe te passen en daarmee een gelijk speelveld te creëren dat 
voor alle marktdeelnemers onder dezelfde voorwaarden toegankelijk is;

24. steunt de inspanningen van de Commissie om overeenkomstig het actieplan 
geharmoniseerde codes en regels voor het net in te voeren en de stabiliteit van het 
wetgevingskader voor de interne energiemarkt te garanderen;

25. is een groot voorstander van de door de EU en nationale autoriteiten genomen wetgevende 
maatregelen met het oog op aanmoediging, verbetering en vereenvoudiging van 
grensoverschrijdende handel in energie en op overbrugging van de kloof tussen 
energiesystemen in verschillende lidstaten;

26. verzoekt de Commissie de doeltreffendheid en flexibiliteit van nationale 
opwekkingscapaciteiten op korte en op lange termijn te onderzoeken, en verslag uit te 
brengen over de effecten van de nationale maatregelen ter beoordeling van capaciteit en 
ontwikkelingsplanning op de interne energiemarkt, en daarbij rekening te houden met de 
grensoverschrijdende aspecten van dit aanvullende, op de marktstructuur gerichte beleid;

27. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de betrokken belanghebbenden te zorgen voor 
stimulansen en regionale initiatieven en partnerschappen te ondersteunen, waaronder de 
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totstandbrenging van regionale uitwisseling van energie, centra voor handel in gas en 
mechanismen voor marktkoppeling;

28. verzoekt de Commissie haar instrumenten voor buitenlands beleid aan te wenden ter 
bevordering van de naleving van regels en normen van de interne energiemarkt in derde 
landen, in het bijzonder in de naburige landen van de EU; vraagt de Commissie om de 
kwestie van duidelijke regelgeving voor congestiebeheer op grensoverschrijdende 
gasverbindingen op te lossen door middel van bilaterale dialogen met de betrokken derde 
landen; verlangt dat de Commissie er in het kader van haar betrekkingen met externe 
partners op toeziet dat EU-bedrijven overal ter wereld op gelijke voet kunnen concurreren;

De consument steunen

29. vraagt de Commissie, de lidstaten en de betrokken belanghebbenden de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van de aan consumenten verstrekte informatie te verbeteren, 
consumenten duidelijke en transparante factureringsmethoden te bieden en instrumenten 
voor prijsvergelijking te ontwikkelen, zodat consumenten optimaal geïnformeerd een 
keuze kunnen maken, en tevens te zorgen voor gebruiksvriendelijke mechanismen voor 
geschillen met leveranciers; is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een 
informatieplatform voor consumentenrechten op te richten;

30. moedigt de lidstaten en de Commissie aan een omvattende strategie te ontwikkelen die 
erop gericht is consumenten en prosumenten actief te laten deelnemen aan de 
energiemarkt, onder meer door hen via bestaande wetgeving bij de markt te betrekken en 
door de relevante bepalingen van de energie-efficiëntierichtlijn ten uitvoer te leggen;

31. vraagt de Commissie nauwere samenwerking tussen de energie- en de ICT-sector te 
bevorderen en bestaande instrumenten voor financiering van energiegerelateerde 
innovaties te herzien, zodat alle consumenten daar profijt van hebben en de 
gebruiksvriendelijke invoering van slimme netwerken gemakkelijker verloopt;

32. verzoekt de lidstaten en regionale en lokale autoriteiten om ICT-oplossingen in slimme 
netwerken te bevorderen en te streven naar een prosumentenmarkt, waarbij rekening 
wordt gehouden met de stijgende behoefte aan flexibiliteit, energie-efficiëntie en -
besparingen en participatie van de vraagzijde;

33. ziet uit naar de richtsnoeren van de Commissie voor het formuleren van ambitieuze 
beleidsdoelen gericht op kwetsbare consumenten, en biedt de lidstaten ondersteuning bij 
het beter in kaart brengen van deze groep; verzoekt de Commissie om gelijktijdig 
bestaande mechanismen en instrumenten voor de bescherming van deze consumenten te 
herzien, zodat zij maatregelen kan voorstellen die gericht zijn op een meer 
samenhangende en omvattender benadering op EU-niveau;

Ondersteuning bij nieuwe uitdagingen op het gebied van energie en klimaat

34. vraagt de lidstaten, de Commissie en de betrokken belanghebbenden de benodigde 
steunregelingen om te zetten in transparante, homogene en marktgerichte mechanismen 
met het oog op de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt voor de 
noodzakelijke ondersteunende aspecten zoals energie-efficiëntie, prosumenten, 
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gemeenschappelijke opwekking, hernieuwbare energie en aanvullende diensten, en daarbij 
te zorgen voor onderlinge verenigbaarheid;

35. verzoekt de Commissie grondig te onderzoeken welke implicaties de integratie van 
emissiearme energiebronnen, met name hernieuwbare energie, in de energienetwerken 
heeft voor de financiële ondersteuning, de technische vereisten voor het hele systeem en 
de marktstructuur; onderstreept dat het ontbreken van een gecoördineerde aanpak voor 
deze energiebronnen hun integratie in de Europese energiesystemen tot dusver heeft 
belemmerd;

36. vraagt de Commissie en de lidstaten aandacht te besteden aan de noodzaak tot verdere 
ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling als de efficiëntste productiewijze van 
elektrische energie en warmte, en de grootschalige invoering van stadsverwarming en -
koeling als uitgangspunt hiervoor te nemen;

37. vraagt de Commissie en de lidstaten tevens om steun te bieden aan onderzoek naar en de 
ontwikkeling van innovatieve energietechnologieën die buiten het kader van 'Horizon 
2020' en de EIT-projecten vallen, aangezien dit de enige manier is om emissie terug te 
dringen, de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren en de concurrentiepositie 
van de EU-industrie op de wereldmarkt te verbeteren;

38. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


