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“Lappendeken” van EU-energiemarkten - samenwerking 
nodig volgens controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer staat de EU nog steeds voor de grote 
uitdaging om de huidige lappendeken van lokale, regionale en nationale energiemarkten 
samen te laten werken aan de ontwikkeling van de interne energiemarkt. De Europese energie-
infrastructuur is in het algemeen nog niet berekend op volledig geïntegreerde markten, en 
biedt momenteel dus nog geen doeltreffende energievoorzieningszekerheid, aldus de 
controleurs. De financiële steun uit de EU-begroting op het gebied van energie-infrastructuur 
heeft slechts een beperkte bijdrage geleverd aan de interne energiemarkt en de 
energievoorzieningszekerheid. 

De interne energiemarkt moet het vrije verkeer van en de vrije handel in aardgas en elektriciteit 
op het hele grondgebied van de EU mogelijk maken. De EU-begroting stelde tussen 2007 en 2013 
3,7 miljard euro voor de financiering van energie-infrastructuur ter beschikking en naar 
verwachting zal er tussen 2014 en 2020 nog eens 7,4 miljard euro worden vrijgemaakt. 

In het verslag wordt er echter op gewezen dat de doelstelling van de EU om de interne 
energiemarkt in 2014 te voltooien, niet werd verwezenlijkt. Er is nog een lange weg te gaan voor 
het derde energiepakket volledig is uitgevoerd. Omdat de energie-infrastructuur in Europa niet is 
ontworpen voor geïntegreerde energiemarkten, biedt zij geen doeltreffende 
voorzieningszekerheid volgens de controleurs, die zes casestudy’s in zes lidstaten onderzochten, 
namelijk Bulgarije, Estland, Litouwen, Polen, Spanje en Zweden. Ze stelden in de wijze waarop de 
lidstaten hun energiemarkten organiseren aanzienlijke verschillen vast, hetgeen de EU-markt in 
zijn geheel dreigt af te remmen, en concludeerden dat de financiële steun uit de EU-begroting 
slechts een beperkte bijdrage heeft geleverd.  

“Energievoorzieningszekerheid is van cruciaal belang voor Europa in een onzekere wereld”, aldus 
Phil Wynn Owen, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Rekenkamer. “Om daarvoor 
te zorgen, moeten we de interne energiemarkt voltooien en de energie die we al hebben samen 
delen.” 
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Volgens het verslag vereisen grensoverschrijdende energiestromen meer samenwerking tussen 
buurlanden. De Europese Commissie moet dus vaststellen welke energie-infrastructuur in de EU 
niet actief wordt gebruikt, en met de lidstaten samenwerken om belemmeringen voor 
gebruikmaking daarvan voor de interne energiemarkt weg te nemen. Daarnaast moet de 
Commissie zich beraden op nieuwe manieren om energie in één lidstaat beschikbaar te stellen 
voor consumenten in een andere lidstaat, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van regionale 
infrastructuurbeheerders. 

Aangezien de verordeningen inzake de interne energiemarkt nog niet helemaal ten uitvoer zijn 
gelegd, bevelen de controleurs aan dat de Commissie eventuele inbreukprocedures tegen 
lidstaten tegen het einde van 2016 instelt. 

Ten slotte is de interne energiemarkt niet het hoofddoel van de huidige financiering voor 
energie-infrastructuur. De Commissie dient wetgevingsvoorstellen op te stellen over de wijze 
waarop zij haar besluiten inzake de selectie van energie-infrastructuurprojecten voor financiering 
ondergeschikt maakt aan de goede en continue werking van de energiemarkt in de lidstaten. 

 

Noot voor de redactie: 
 
Speciaal verslag nr. 16/2015 “Verbetering van de energievoorzieningszekerheid door ontwikkeling van de interne 
energiemarkt: meer inspanningen nodig” is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits (andere talen volgen 
binnenkort).  

In onze speciale verslagen worden de resultaten van onze doelmatigheids- en nalevingsgerichte controles van 
specifieke begrotingsterreinen of beheersthema’s uiteengezet. Bij onze selectie en opzet van deze controletaken 
zorgen wij ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden met de risico’s voor de 
doelmatigheid of de naleving, de omvang van de betrokken inkomsten of uitgaven, verwachte ontwikkelingen en 
politieke en publieke belangstelling. 

 


