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Betreft: Verzoekschrift 1397/2009, ingediend door Steffen Beier (Duitse nationaliteit), over 
de prijs van stroom

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verlangt dat de EU een einde maakt aan de praktijken van stroomleveranciers in 
Duitsland. Volgens indiener daalt de inkoopprijs van stroom al jaren, maar betaalt de burger 
elk jaar meer voor stroom. Indiener stelt dat de stroomproducenten elk jaar miljoenenwinsten 
behalen, maar dat deze niet ten goede komen aan de burgers. Ook wordt er volgens hem meer 
stroom geproduceerd dan noodzakelijk en wordt deze stroom geëxporteerd. Indiener vindt dat 
als er sprake is van een overschot de prijs zou moeten dalen, net als bij andere producten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener geeft aan dat de prijzen ondanks dalende kosten zijn blijven stijgen. Hij beweert 
eveneens dat er zelfs elektriciteit naar het buitenland wordt geëxporteerd, wat zou wijzen op 
een overschot aan elektrische stroom in Duitsland. Een dergelijk groot aanbod zou moeten 
leiden tot een daling van de prijs. Indiener lijkt de grote winsten van de energiebedrijven te 
beschouwen als een indicatie van mededingingsverstorend gedrag. 

Hier dient wel opgemerkt dat indiener geen specifieke mededingingsverstorende gedraging 
aangeeft. Noch heeft hij het in dit verzoekschrift over specifieke stroomproducenten. 
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De Commissie heeft recentelijk ingegrepen in de energiemarkten in Duitsland met de zaken 
COMP/B1/39388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en COMP/B1/39389 —
Duitse markt voor de balancering van elektriciteit. Deze zaken waren gericht aan de grootste 
Duitse energieproducent, E.ON AG. De Commissie had de zorg dat E.ON productiecapaciteit 
achterhield om de prijzen op te drijven en nieuwe investeringen voor elektriciteitsproductie 
ontmoedigde. Voorts had de Commissie de zorg dat E.ON zijn productiedochteronderneming 
bevoordeelde voor het leveren van balanceringsdiensten terwijl het de resulterende kosten aan 
de eindgebruiker doorberekende, en dat het andere stroomproducenten verhinderde om 
balanceringsenergie naar zijn transmissiegebied te exporteren. E.ON bood aan om ongeveer 5 
000 MW van zijn productiecapaciteit af te stoten om een antwoord te bieden op de bezwaren 
met betrekking tot de productiemarkt. E.ON heeft ook toegezegd om zijn 
hoogspanningsnetwerk af te stoten om een antwoord te bieden op de bezwaren met betrekking 
tot de markt voor balancering van elektriciteit. Gezien de door E.ON aangeboden 
toezeggingen heeft de Commissie haar onderzoek gesloten. De uitvoering van deze 
toezeggingen is bijna voltooid. 

Verwacht kan worden dat deze nooit eerder geziene maatregelen het landschap van de Duitse 
elektriciteitsmarkten fundamenteel zullen veranderen en meer concurrentie in het vooruitzicht 
zullen stellen. Zij zouden een positieve invloed moeten hebben op elektriciteitsprijzen en zo 
verbruikers direct ten goede moeten komen. 

Wat betreft de argumenten van indiener met betrekking tot export kan worden opgemerkt dat 
export niet noodzakelijk gelijkstaat met een overaanbod dat onder concurrentievoorwaarden 
tot een automatische prijsdaling zou leiden. Export gaat in op een buitenlandse vraag – de 
geëxporteerde hoeveelheden elektriciteit zetten dus de prijzen in eigen land niet onder druk. 
De winsten van de energiebedrijven als dusdanig zijn evenmin een indicatie van 
mededingingsverstorend gedrag. De Commissie zal echter de Duitse elektriciteitsmarkten met 
aandacht blijven volgen om te kunnen ingrijpen als er zich aanwijzingen van mogelijk 
mededingingsverstorend gedrag zouden voordoen. Ook kan worden opgemerkt dat de 
Commissie op 2 februari 2009 de resultaten van een verslag over onder andere 
energiemarkten publiceerde, en aankondigde dat zij een meer gedetailleerde analyse van de 
elektriciteitsmarkten voor kleinverbruikers binnen EU-271 zou uitvoeren. De resultaten van 
deze grondige studie worden verwacht in de herfst van 2010.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie kan de Commissie niet precies een 
vermeend mededingingsverstorende gedrag vaststellen. De Commissie heeft recentelijk in 
twee gevallen in de elektriciteitsmarkt in Duitsland ingegrepen. Verwacht kan worden dat de 
in deze zaken gedane toezeggingen een mededingingsbevorderend effect zullen hebben.

                                               
1 Cf. persbericht IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=NL en 
verslag: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_nl.pdf.


