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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1192/2009, ingediend door J. K. (Duitse nationaliteit), over 
de kosten van nachtstroom in Duitsland en Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is gebruiker van nachtstroom in Duitsland. Volgens hem zijn de prijzen van deze 
stroom de laatste jaren explosief gestegen (momenteel 16 cent per kilowatt/uur). Indiener 
woont niet ver van de grens met Frankrijk en weet dat de Franse stroomprijs slechts 4,7 cent 
per kWh kost. Hij kan deze goedkope Franse stroom in Duitsland echter niet kopen. Indiener 
vraagt zich af hoe het te verklaren is dat de grenzen voor mensen en goederen niet meer 
bestaan, maar voor energie nog wel. Hij verzoekt om opheldering. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Het verzoekschrift

Indiener is gebruiker van nachtstroom in Duitsland. Volgens hem zijn de prijzen van deze 
stroom de laatste jaren explosief gestegen (momenteel 16 cent per kilowatt/uur). Indiener 
woont niet ver van de grens met Frankrijk en weet dat de Franse stroomprijs slechts 4,7 cent 
per kWh kost. Hij kan deze goedkope Franse stroom in Duitsland echter niet kopen. Indiener 
vraagt zich af hoe het te verklaren is dat de grenzen voor mensen en goederen niet meer 
bestaan, maar voor energie nog wel.
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Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie volgt de ontwikkelingen op de Duitse elektriciteitsmarkt. In haar publicatie, 
the Quarterly Reports on European Electricity Markets, kan men informatie vinden over de 
factoren die marktdeelnemers hebben beïnvloed, evenals beursomzet en prijzen.

De link naar de QREEMs: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

In haar onderzoek naar de energiesector heeft de Commissie ook een uitgebreide analyse 
uitgevoerd van een selectie van Europese groothandelsmarkten voor elektriciteit, inclusief de 
Duitse markt (Structuren en prestaties van zes groothandelsmarkten voor elektriciteit in 2003, 
2004 en 2005). De resultaten van deze werkzaamheden kunnen worden bekeken door gebruik 
te maken van de volgende link: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

De Europese Commissie heeft op 1 juli 2007 de consumentenmarkten opengesteld voor 
concurrentie. Sinds die datum zijn huishoudelijke afnemers vrij om hun energieleverancier te 
kiezen. De grensoverschrijdende energievoorziening voor eindverbruikers is echter niet goed 
tot ontwikkeling gekomen om een aantal redenen, waaronder gescheiden vergunningen- en 
balanceringsstelsels en in sommige gevallen beperkingen door interconnectors. 
Voortbordurend op de bestaande wetgeving heeft het derde pakket interne energiemarkt een 
aantal maatregelen geïntroduceerd waardoor de werking van de detailhandelmarkten zal 
verbeteren. Naast maatregelen ter stroomlijning van procedures om van leverancier te 
veranderen binnen dezelfde lidstaat zullen maatregelen worden geïntroduceerd om 
grensoverschrijdende vergunningenstelsels te verbeteren en de taken en 
verantwoordelijkheden van marktdeelnemers te verduidelijken. Het pakket moet uiterlijk 3 
maart 2011 door de lidstaten zijn geïmplementeerd. Via het Energieforum voor de Burger zet 
de Commissie tevens de ontwikkeling voort van middelen om de concurrentie op de 
detailhandelmarkten te vergroten en de consument te beschermen. Recentelijk heeft dat onder 
andere geleid tot aanbevelingen inzake facturering en klachtenbehandeling. Meer informatie 
over de werkzaamheden van het Forum kan worden verkregen door gebruik te maken van de 
volgende link:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Het derde energiepakket heeft zich ook gericht op de toenemende uitwisseling van 
elektriciteitsstromen over de grenzen van de lidstaten heen, wat hopelijk zal leiden tot een 
grotere integratie van nationale detailhandelmarkten voor zover dit mogelijk is met betrekking 
tot bestaande regels voor handel en balancering. Dit zou ook moeten leiden tot kleinere 
verschillen in de consumentenprijzen. Omdat elektriciteit een netwerkproduct is, is het echter 
niet uitgesloten dat er prijsverschillen blijven bestaan aan weerszijden van de grens wanneer 
de detailhandelmarkten sterker geïntegreerd zullen zijn, als gevolg van verschillende 
kostenstructuren en belastingen in elk rechtsgebied. 

Conclusie

De Commissie wil zich blijven inzetten voor de verdere integratie van zowel de groothandels-
als detailhandelselektriciteitsmarkten, zodat de prijsverschillen aan weerszijden van de grens 
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kleiner worden voor zover dit mogelijk is in het licht van de bestaande handels- en 
balanceringsregels, kosten en belastingen. 


