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VERSLAG OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN
GASRICHTLIJNEN

SAMENVATTING

Achtergrond

Op de Europese Raad van Stockholm werd de Commissie verzocht een gedetailleerde
evaluatie te maken van de situatie met betrekking tot de opening van de markt in de
elektriciteits- en gassector. In antwoord daarop heeft de Commissie een benchmark-verslag
opgemaakt met een gedetailleerd overzicht van de verschillende regelingen voor de
elektriciteits- en gassector in de onderscheiden lidstaten. Dit verslag werd opgesteld op basis
van informatie die via een brede enquête werd ingezameld bij de verschillende marktspelers
en overheidsinstellingen. DG TREN heeft een aantal afzonderlijke studies uitgevoerd, waarbij
werd geput uit eigen bronnen en de werkzaamheden van externe consultants.

Tenuitvoerlegging van de elektriciteitsrichtlijn

Bijna alle lidstaten hebben passende wetgeving voor de omzetting van de richtlijn vastgesteld.
Wat de marktopening betreft, zijn bepaalde lidstaten daarbij reeds verder gegaan dan
overeenkomstig de minimumeisen van de richtlijn vereist is en hebben andere lidstaten
plannen in die zin. Alle lidstaten, met uitzondering van Frankrijk, Portugal en Griekenland,
beogen een volledige marktopening in wettelijke zin vóór 2008. Wat de gedetailleerde
maatregelen betreft, zijn in het volledige verslag evenwel de volgende fundamentele
belemmeringen voor vrijere mededinging aangestipt:

• buitensporig hoge netwerktarieven, die een belemmering vormen voor de concurrentie
doordat zij voor derden de toegang tot het net moeilijk maken, en die als inkomensbron
kunnen worden gebruikt voor kruissubsidiëring van gelieerde activiteiten op een
concurrerende markt;

• een sterke marktpositie van gevestigde ondernemingen, in combinatie met een gebrek aan
liquiditeit op de markten voor grootafnemers en voor het balanceren van de stroom, wat
meebrengt dat nieuwkomers blootgesteld staan aan het risico van hoge vergoedingen voor
onbalans;

• netwerktariefstructuren die niet van te voren worden gepubliceerd of worden onderworpen
aan goedkeuring ex-ante; dit kan onzekerheid tot gevolg hebben en kan resulteren in dure
en tijdrovende geschillen, tenzij wanneer de eigendom volledig ontbundeld is;

• onvoldoende ontbundeling, wat tot gevolg kan hebben dat eventuele discriminerende
tariefstructuren worden verhuld en aanleiding kan geven tot kruissubsidies.

In tabel 1 wordt de situatie in elke lidstaat met betrekking tot bovengenoemde belemmeringen
aangegeven (kolom 1-7). Wanneer er structuren bestaan die negatieve gevolgen kunnen
hebben voor de ontwikkeling, is dat aangeduid met een rode kleur, terwijl bij positieve
voorwaarden de groene kleur werd gebruikt. Wanneer geen oordeel kon worden geveld, bleef
de kleur wit. Hoe meer vakjes een rode kleur hebben, hoe onwaarschijnlijker het is dat de
concurrentie zich ten volle zal kunnen ontplooien. In kolom 8 wordt samengevat welk van
deze problemen, naar de mening van de respondenten op de enquête van de Commissie bij de
marktspelers en regelgevende instanties, een belemmering vormt voor de concurrentie.



Tabel 1 Tenuitvoerlegging van de elektriciteitsrichtlijn
Aangemel-
de markt-
opening

Volledige
markt-
opening

Ontbun-
deling van
TSO1

Regelgev. Netwerk-
tarieven

Balancerings-
markt

Marktaandeel
grootste 3
producenten
(%)

Door respondenten
genoemde
belemmeringen voor
de concurrentie 2

Oostenrijk 100% 2001 R ex-ante hoog J 68 X
België 35% 2007 R ex-ante gemiddeld N 97 (2) D, B, R, X
Denemarken 90% 2003 R ex-post laag J 75 (2) D, X
Finland 100% 1997 E ex-post laag J 54 O (voor DSO's)
Frankrijk 30% none B3 ex-ante gemiddeld gepland 98 (1) D, B, O, X, R
Duitsland 100% 1999 B nTPA hoog alleen 2/6 TSO 63 O, R, X, T
Griekenland 30% geen B ex-ante n.b. N 100 (1) Geen antwoorden
Ierland 30% 2005 R ex-ante gemiddeld N 97 (1) D, B, O, X
Italië 45% geen R ex-ante gemiddeld gepland 79 (2) D, B, X
Nederland 33% 2003 R ex-ante gemiddeld J 64 X, D
Portugal 30% none R ex-ante hoog N 85 D, X
Spanje 45% 2003 R ex-ante hoog J 79 D, X, R
Zweden 100% 1998 B ex-post laag J 77 D, B
VK 100% 1998 B ex-ante laag J 44 D, O (Schotl.), X (N.I.)

TSO = Transmission System Operator; DSO = Distribution System Operator; TPA = Third Party Access
n.b. = niet beschikbaar

Indicatoren van concurrentieactiviteit

Tekortkomingen in de huidige regelingen lijken een effect te hebben op het niveau van
concurrentieactiviteit en op de gerapporteerde prijsniveaus (zie tabel 2).

Tabel 2 Concurrentieactiviteit en tarieven

Gebruikers die veranderen
van leverancier (% van de vraag)

Gemiddeld tarief voor de
eindgebruikers, juli 2001 (€/MWh)

Grootafnemers Overige Grootafnemers4 Huishoudens/
kleinbedrijf

Oostenrijk 5-10% n.b. 98
België 5-10% 68 120
Denemarken n.b. 56 68
Finland 30% 10-20% 36 55
Frankrijk 5-10%5 51 87
Duitsland 10-20% <5% 61 122
Griekenland nihil 54 76
Ierland 30% 60 101
Italië <5% 77 110
Nederland 10-20% 62 94
Portugal <5% 59 106
Spanje <5% 52 88
Zweden 100% 10-20% 34 52
VK 80% >30% 58 91

                                               
1 B - Beheer, R - Regelgeving, E - Eigendom.
2 R – Onvoldoende macht van regelgever / vertragingen, O – Ontoereikende ontbundeling, T – Hoge

netwerktarieven, B – Balanceringsstelsel, D – Dominantie gevestigde speler, X – Problemen van
grensoverschrijdende aard. (In volgorde van belang)

3 Hoewel de TSO zijn jaarverslag bij de regelgever indient en niet bij de raad van bestuur van EDF.
4 "Grootafnemers" - Eurostat-categorieën Ig en Ie; "Huishoudens/kleinbedrijf" - Eurostat-categorieën Ib en

Dd.
5 Exclusief balanceringsenergie.



Deze analyse lijkt erop te wijzen dat lidstaten die een beleid hebben gevoerd overeenkomstig
de voorstellen van de Commissie betere resultaten hebben geboekt op het gebied van de
vrijheid van keuze van de consument op de elektriciteitsmarkt. Bovendien zijn de tarieven in
de Noordse landen het snelst gedaald, zodat zij daar nu doorgaans onder het gemiddelde
liggen.

Tenuitvoerlegging van de gasrichtlijn

Hoewel bijna alle lidstaten de gasrichtlijn hebben omgezet, is de wettelijke tenuitvoerlegging
uitgesteld in Frankrijk en onvolledig in Duitsland en zijn er inbreukprocedures ingeleid.
Afgezien van Finland, Portugal en Griekenland, die opkomende markten zijn waarvoor
afwijkingen gelden, plannen alle lidstaten, met uitzondering van Frankrijk en Denemarken,
een volledige opening van de markt vóór 2008. Toch worden er in het verslag van de
Commissie, zoals voor de elektriciteitssector, een aantal belemmeringen voor een volledige
concurrentie aangestipt, zoals:

• tarieven voor toegang tot het netwerk die gebaseerd zijn op afstand en
capaciteitsreservering van punt tot punt, wat het voor derden onmogelijk maakt om op
flexibele wijze en zonder hoge kosten van gasleverancier te veranderen of hun
consumentenbasis te wijzigen;

• hoge netwerktarieven, die op zich reeds een belemmering vormen voor de concurrentie
doordat zij voor derden de toegang tot het net moeilijk maken, en die als inkomensbron
kunnen worden gebruikt voor kruissubsidiëring van gelieerde activiteiten op een
concurrerende markt;

• concentratie van gasproductie en -invoer bij één of twee ondernemingen, wat doorgaans
inhoudt dat nieuwe toetreders tot de markt het moeilijk vinden om tegen redelijke
voorwaarden gas aan het tarief van grootafnemers te kopen;

• balanceringsregelingen die niet op de markt zijn gebaseerd, nodeloos stringent zijn en geen
weerspiegeling zijn van de werkelijke kosten;

• onvoldoende ontbundeling, wat ertoe strekt eventueel discriminerende tariefstructuren te
verhullen en aanleiding kan geven tot kruissubsidies;

• niet aan goedkeuring ex-ante onderworpen netwerktoegangstarieven en -structuren; dit kan
onzekerheid tot gevolg hebben en kan resulteren in dure en tijdrovende geschillen, tenzij
wanneer de eigendom volledig ontbundeld is.

In de onderstaande tabel wordt de situatie van elke lidstaat belicht, waarbij dezelfde
kleurencode werd gebruikt als in de tabel over de elektriciteitssector. Praktijken die de vrije
mededinging kunnen belemmeren, kregen een rode kleur, positieve voorwaarden kregen een
groene kleur.



Tabel 3 Tenuitvoerlegging van de gasrichtlijn
Aangemelde
marktopening
2000

Volledige
markt-
opening

Ontbundeling
van TSO6

Regelgev. Netwerktarieven:
Transmissie

Balancerings-
stelsel:
vergoedingen/
balancering op
uurbasis7

Door respondenten
genoemde
belemmeringen voor
de concurrentie:8

Oostenrijk 49% 2001 Bo nTPA gemiddeld Y N T, X

België 59% 2005 R ex-ante gemiddeld Y J B, X, T

Denemarken 30% none R ex-post gemiddeld N J T, B

Frankrijk 20% none Bo ex-ante gemiddeld Y N T, R, B, D, X

Duitsland 100% 2000 Bo nTPA gemiddeld Y J R, T, B

Ierland 75% 2005 B ex-ante gemiddeld N N R, T, B

Italië 65% 2003 R ex-ante hoog N N X

Luxemburg 51% 2007 Bo ex-ante gemiddeld N N

Nederland 45% 2004 Bo hybride laag Y Y R

Spanje 72% 2003 R ex-ante N n.b. X, R

Zweden 47% 2006 Bo ex-post hoog N n.b. R, O, D

VK 100% 1998 E ex-ante laag N N Ingangscapaciteit

Indicatoren van concurrentieactiviteit

Deze tekortkomingen in de huidige regelingen lijken, zoals in de elektriciteitssector, een
effect te hebben op de concurrentieactiviteit en de gerapporteerde prijsniveaus (zie tabel 4).

Tabel 4 Concurrentieactiviteit en tarieven
Gebruikers die naar
raming veranderen
van leverancier
(% van de vraag)

Gemiddeld tarief voor de
eindgebruikers, juli 2001
(€/MWh)

grootafnemers grootafnemers9 huishoudens
Oostenrijk <5% 22 n.b.
België <5% 21 39
Denemarken nihil 19 40
Frankrijk 10-20% 19 41
Duitsland <5% 27 43
Ierland >50% 21 32
Italië 10-20% 25 46
Luxemburg nihil 30 34
Nederland >30% 24 29
Spanje 5-10% 20 48
Zweden <5% 24 43
VK 90% 20 30

                                               
6 Bo - Boekhouding, B - Beheer, R - Regelgeving, E - Eigendom.
7 Veelvoud tussen verkoop- en koopprijs meer dan 2.
8 R – Onvoldoende macht van de regelgever / vertragingen, O – Ontoereikende ontbundeling, T –

Tariefniveau/-structuur, B – Balancerings-/opslagregeling, D – Dominantie gevestigde speler, X –
Problemen van grensoverschrijdende aard. (In volgorde van belang).

9 Eurostat-categorieën I4-1 of I3-1.



Het is duidelijk dat in het VK veel meer gebruikers van leverancier zijn veranderd dan in de
overige landen en dat de tarieven er doorgaans lager liggen. Ook in Nederland en Ierland
beschikt de consument nu over meer keuze. De tarieven voor grootafnemers zijn naar elkaar
toe gegroeid, hoewel zij in Duitsland en Luxemburg hoger dan gemiddeld blijven. De
volledige marktopening in het VK lijkt te hebben geleid tot lagere tarieven voor huishoudens.

Grensoverschrijdende transacties

Afgezien van hindernissen voor nieuwe marktbetreders in de lidstaten zelf, zijn er ook
verscheidene belemmeringen voor grensoverschrijdende transacties. In de eerste plaats is er
op verschillende plaatsen binnen het Europese netwerk onvoldoende capaciteit om alle
potentiële transacties te kunnen uitvoeren. Bovendien ontmoedigen de methoden die worden
gebruikt om grensoverschrijdende transacties aan te rekenen en capaciteit toe te kennen, vaak
elke grensoverschrijdende activiteit. In het verslag worden de geldende regels aan de grenzen
geanalyseerd, wat tot de volgende conclusies leidt:

• elektriciteit: de eerste trekken van een samenhangend systeem voor grensoverschrijdende
tarifering en toekenning van capaciteit zijn uitgetekend. Er zijn echter nog vorderingen
nodig op het gebied van:

– tariefstructuren die de reële kosten beter weergeven;

– frequentere informatieverstrekking;

– grotere integratie van de capaciteitstoekenningsprocedures tussen de landen;

– grotere integratie met uitwisseling van stroom.

• gas: er is zeer weinig voortgang geboekt in het proces naar een transparant en op de kosten
gebaseerd systeem voor grensoverschrijdende transacties, meer bepaald:

– er is geen eenvoudige geharmoniseerde tariferingsmethode voor grens-
overschrijdend langeafstandstransport;

– er is geen transparantie op het gebied van de beschikbare capaciteit tussen de
landen;

– er bestaan geen 'use-it-or-lose-it'-regels voor capaciteitsreservering op lange
termijn.

De Commissie zal een afzonderlijke mededeling publiceren over het probleem van de
ontoereikende infrastructuurcapaciteit.

Openbare-dienstverlening

In het verslag worden de methoden geanalyseerd die de regeringen hanteren om de opening
van de markt verenigbaar te maken met de openbare-dienstverlening en erover te waken dat
de dienstverlening wordt gehandhaafd. Daarbij wordt het volgende opgemerkt.

In de eerste plaats passen de lidstaten hun regelgeving inzake de continuïteit van de
energievoorziening nu reeds aan aan de nieuwe marktomgeving. In bepaalde gevallen volstaat
het om de prijssignalen te versterken die uit de ontwikkeling van markten voor grootafnemers



ontstaan. In andere gevallen, met name voor de gasmarkt, moeten er directe stimulansen of
verplichtingen worden ingebouwd.

Ten tweede is het duidelijk dat de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gehandhaafd
en zelfs verbeterd in een concurrerende omgeving. Bij gevestigde ondernemingen worden
vaak nu reeds doelstellingen vastgelegd en wordt de kwaliteit van de dienst permanent
gecontroleerd. Dergelijke regelingen kunnen gemakkelijk worden uitgebreid tot de
concurrentie.

Tenslotte hebben zowel de Commissie als de lidstaten belangrijke milieudoelstellingen die
moeten worden nagestreefd binnen de nieuwe, meer op concurrentie gebaseerde markt. De
wetgevers zijn op dit gebied actief geweest en hebben daarbij bepaalde successen geboekt,
zoals aanvullende hernieuwbare capaciteit en beter beheer van het verbruik.

Conclusie

Er zijn grote snelheidsverschillen bij de tenuitvoerlegging van de huidige richtlijnen. Dit
resulteert in een aanzienlijke verstoring van de interne markt, aangezien de energiemarkten in
sommige lidstaten meer open staan voor concurrentie en toetreding van nieuwe spelers dan
andere.

Er ontstaat stilaan een ongelijk speelveld, zowel voor de energiegebruikers, die niet overal
kunnen beschikken over dezelfde keuzevrijheid en prijzen, als voor de
energiemaatschappijen, die niet overal in dezelfde mate aan concurrentie zijn onderworpen,
wat concurrentievervalsing op de Europese interne markt kan meebrengen.


