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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vindt het onterecht dat de kosten van het transport van stroom over lange afstanden 
alsook de kosten van de energieverliezen tijdens het transport voor rekening komen van de 
eindgebruikers en kleine energieleveranciers. Ook is hij van mening dat er sprake is van 
concurrentieverstoring op de energiemarkt doordat bepaalde energiesoorten worden 
gesubsidieerd (kernenergie) terwijl kleine duurzaam producerende energiebedrijven alle 
kosten zelf moeten dragen en moeten meebetalen aan de subsidies voor grote 
energieleveranciers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

 Het verzoekschrift gaat over het transport van elektriciteit vanuit afgelegen energiecentrales 
(bijvoorbeeld zonne-energie in de Sahara) via EU-netwerken, en dringt aan op een pan-
Europese oplossing voor een aantal van de genoemde problemen.  Er wordt met name kritiek 
uitgeoefend op het feit dat de kosten van de transmissieverliezen voor rekening van de 
consumenten komen.

Opmerkingen van de Commissie

Het derde wetgevingspakket betreffende de interne energiemarkt vormt de basis voor de 
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totstandbrenging van een sterker op EU-niveau gecoördineerd regelgevingskader. Met name 
in Verordening (EG) nr. 714/2009 wordt een procedure vastgesteld voor de aanneming van 
gemeenschappelijke, in heel Europa geldende voorschriften op verschillende gebieden. 
Kaderrichtsnoeren en netcodes kunnen ook voorschriften bevatten, bijvoorbeeld voorschriften 
inzake geharmoniseerde transmissietariefstructuren of voor de verkoop van 
balanceringsenergie. De regeling hiervan kan in de verschillende EU-lidstaten anders zijn. De 
Europese Commissie ondersteunt een sterkere harmonisatie van deze voorschriften.

Europa krijgt de komende decennia te maken met enorme uitdagingen op het gebied van de 
ontwikkeling van energie-infrastructuur om de voorzieningszekerheid, de integratie van 
hernieuwbare energie en de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen te kunnen 
verzekeren. Netwerkplanning en -integratie op Europees niveau is kostenbesparend. Indien 
men bijvoorbeeld erin slaagt een geïntegreerd offshorenetwerk in de Noordzee te bouwen, 
ontlopen de lidstaten 20 % van de kosten voor nationale netwerkuitbreiding.

Het transport over lange afstanden van elektriciteit uit derde landen leidt tot verlies. Dit 
verlies kan echter worden beperkt door bepaalde technologieën in te zetten, zoals de 
hoogspanningsgelijkstroomverbinding. Elektriciteitsproductie in zonne-energiecentrales in 
Noord-Afrika kan op de middellange termijn een economisch nut hebben. Er zullen 
transportverliezen blijven bestaan, maar die worden gecompenseerd door de aanzienlijk 
hogere  stralingsintensiteit in de regio. Bijgevolg zouden we dankzij moderne 
“elektriciteitssnelwegen” op een meer kostenefficiënte manier gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden op het gebied van hernieuwbare energiebronnen in Europa en de buurlanden 
(bijvoorbeeld. wind in de Noordzee, zon in de Middellandse-Zeelanden). Bovendien zijn 
investeringen noodzakelijk om de Europese elektriciteitsmarkten verder te integreren en om 
de klanten een veilige en betrouwbare voorziening te waarborgen. De extra kosten voor de 
consument zijn laag. De kosten van het transmissie- en distributienetwerk bedragen ongeveer 
25 % van de totale elektriciteitsrekening in Duitsland, terwijl het transmissienetwerk op zich 
minder dan 10 % van de totale elektriciteitskosten bedraagt.

De transmissie- en distributietarieven worden bepaald door de nationale regelgevende 
instanties. In Duitsland is dat de Bundesnetzagentur (het agentschap voor het bondsnetwerk). 
Deze tarieven moeten non-discriminatoir en transparant zijn, rekening houden met 
netwerkveiligheid en de werkelijk gemaakte kosten weerspiegelen. Dit is momenteel het 
geval en dit zal in de toekomst ook zo blijven.

Conclusie

De Commissie steunt projecten ter uitbreiding van de infrastructuur in de EU, of het nu gaat 
om transport van binnen de EU geproduceerde elektriciteit of om transport van buiten de EU 
ingevoerde elektriciteit, op voorwaarde dat deze projecten bijdragen tot marktintegratie en 
voorzieningszekerheid. Aangezien de netwerkgebruikers ook rechtstreeks baat hebben bij een 
goed ontwikkelde, moderne infrastructuur, is het normaal dat zij dergelijke investeringen 
meefinancieren op basis van de door de regelgevende instantie goedgekeurde tarieven.


