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Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2006

Bijgaand treft u aan het integrale verslag van de VTE-raad van 14 maart
2006. Hieronder vindt u een korte impressie van de Raad.

De VTE-raad was gewijd aan het debat over het Groenboek «a European
Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy».Tijdens het
debat werd brede steun uitgesproken voor het Groenboek van de
Commissie. Trefwoorden daarbij waren onder meer brede steun voor het
«spreken met één mond» wanneer het gaat om het extern energiebeleid
en een integrale benadering van de klimaatproblematiek, inclusief een
ambitieuze aanpak van energiebesparing en bevordering van duurzame
energie.
In de discussie werd uitvoerig stilgestaan bij de noodzaak tot het
voltooien van de interne markt. Daarbij speelt een effectieve ontvlechting
van netwerken en commerciële activiteiten in de ogen van de Commissie
en een aantal Lidstaten, waaronder Nederland een essentiële rol. Ik heb
daarbij nadrukkelijk de stand van zaken in Nederland geschetst. Ik heb
aangegeven dat Nederland de Commissie van harte steunt in haar plei-
dooi om de Lidstaten de Europese regelgeving op dit terrein niet alleen
naar de letter, maar ook naar de geest te laten implementeren. In
bijzonder gaf ik aan dat dit omwille van consumenten en andere afnemers
meerdere grensoverschrijdende spelers in Europa moet opleveren, geen
nationale kampioenen.

De Commissie heeft tot slot toegezegd de situatie op de energiemarkt
kritisch te zullen blijven volgen en heeft gewaarschuwd dat ongeoorloofde
inmenging in de markt hard zal worden aangepakt.

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
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Bijlage Verslag van de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie
van 14 maart 2006

Agendapunten Besluitvorming

1) Groenboek: Secure Competitive and
Sustainable Energy for Europe

Presentatie door de Commissie Politiek debat
Raadsconclusies

2) informatie over de werkzaamheden van de
Landbouwraad op het gebied van bio-
energie

Informatie van het voorzitterschap

3) informatie van Polen over een voorstel om
te komen tot een verdrag voor onderlinge
bijstand in tijden van crises

Informatie van de Poolse delegatie

1) Groenboek: A secure, competitive and sustainable energy for
Europe

– Presentatie door de Commissie van het Groenboek
– Politiek debat
– Raadsconclusies

Debat

Commissaris Piebalgs gaf een korte toelichting bij het groenboek dat de
Commissie op 8 maart had gepresenteerd. De Commissie zal voortaan
jaarlijks een Strategisch Review presenteren. Hij noemde zes prioritaire
beleidsterreinen:
• Versterking van de interne markt
• Solidariteit
• Diversificatie van de energie mix
• Integrale benadering van de klimaatproblematiek
• Innovatie en technologie
• Coherent extern energiebeleid
De Commissaris onderstreepte dat de keuze van de energiemix een natio-
nale (veelal private) aangelegenheid is, maar dat de keuze in het ene land,
de voorzieningszekerheid van een ander land beïnvloedde.Er is dus wel
een rol op Europees niveau weggelegd. Voorts benadrukte hij dat het
beginsel van subsidiariteit bleef gelden en dat alleen in gevallen van
uiterste noodzaak over gegaan zal worden tot het oprichten van nieuwe
instituties.
Het Groenboek zal nu eerst besproken worden tijdens de Europese Raad
van 23 en 24 maart. Vervolgens zal de komende 6 maanden een publieke
consultatie plaats vinden. De resultaten worden uitgewerkt in het eerste
Strategische Review (ten behoeve van de voorjaarstop in 2007).

Ministers verwelkomden het Groenboek en toonden hun instemming met
de brede lijnen van het groenboek.
Lidstaten deelden de analyse van de Commissie dat de huidige situatie
(hoge olieprijzen, toenemende afhankelijkheid van import, zorgen over
klimaatverandering en de noodzaak om te komen tot een goed investe-
ringsklimaat) leiden tot de noodzaak voor een meer coherent energiebe-
leid, zowel tussen de Lidstaten alsook tussen de verschillende beleids-
terreinen, waar energie een rol speelt (Transport, Landbouw, Buitenlands
beleid).

Brede overeenstemming bestond over de volgende punten:
• Er dient duidelijke overeenstemming te komen over de voor- en

nadelen van de diverse energiedragers, alsmede over de bijdrage die
ze leveren aan de voorzieningszekerheid, de concurrentiekracht en de
duurzaamheid.

• Meer transparantie is nodig op het gebied van de olie- en gasvoor-
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raden en van de ontwikkelingen op de markt. De Commissie zal
daartoe een observatorium inrichten, dat moet samenwerken met het
Internationale Energie Agentschap.

• De Interne energiemarkt dient voltooid te worden zowel naar de letter
als naar de geest van de bestaande richtlijnen.

• Op het gebied van de duurzame ontwikkelingen dient energiebespa-
ring en de toepassing van duurzame energie krachtig bevorderd te
worden. Daarbij is een krachtige impuls vanuit R,D en D nodig

• Europa moet met één stem spreken wanneer het gaat om het buiten-
lands energiebeleid en in de dialogen met producenten en consu-
menten. De energiedialoog met Rusland moet een nieuwe impuls
krijgen.

Ik heb in de Raad aangegeven dat ik verheugd was over de instemmende
woorden over het Groenboek. De woorden moeten nu in daden omgezet
worden.
Voorts ben ik ingegaan op het voltooien van de interne markt en het
belang van effectieve unbundling. Ik heb daarbij de nadrukkelijk de
situatie in Nederland geschetst. Hiervoor werd van diverse kanten steun
uitgesproken. Ook heb ik gewezen op Noordwest Europese energiemarkt,
welke als voorbeeld kan dienen voor de ontwikkeling van de regionale
markten. Deze regionale markten vormen een essentiële stap naar de
totale integratie van onze energiemarkten.
Ik heb in verband met de concentratiebewegingen gewezen op de
«waakhond»functie van de Commissie. Commissaris Kroes heeft aange-
geven dat zij de ontwikkelingen kritisch volgt en waarschuwde Lidstaten
dat ongeoorloofde inmenging in de energiemarkt, hard zal worden aange-
pakt.
Ik heb mijn steun uitgesproken voor een ambitieuze aanpak op het gebied
van energiebesparing en duurzame energie.
Tot slot heb ik wederom gepleit voor snelle zekerheid omtrent de
toekomst van het emissiehandelssysteem voor de periode ná 2012.
Daarbij gaat het ook om een gemeenschappelijke oplossing van de «wind-
fall profits».

Raadsconclusies

In de raadsconclusies wordt aangegeven dat het energiebeleid op een
gebalanceerde wijze moet bijdragen aan de drie pijlers van voorzienings-
zekerheid, concurrentiekracht en duurzaamheid. Bovengenoemde priori-
teiten voor het beleid, worden benadrukt. Uitgangspunt daarbij zijn de
soevereiniteit van bodemschatten van de Lidstaten en de eigen keuze van
brandstofinzet. De raad stemde in met de Raadsconclusies.

2) informatie over de werkzaamheden van de Landbouwraad op
het gebied van bio-energie

– informatie van het voorzitterschap

Het voorzitterschap bracht zeer kort verslag uit van discussie tijdens de
Landbouwraad van 20 februari over het Actieplan biomassa, alsmede de
biobrandstoffenstrategie. Er werd verwezen naar de conclusies die het
voorzitterschap daarover had opgesteld.
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3) informatie van Polen over een voorstel om te komen tot een
verdrag voor onderlinge bijstand in tijden van crises

– informatie van de Poolse delegatie

De Poolse delegatie gaf een toelichting op een non-paper over het verdrag
voor wederzijdse bijstand in tijden van crises. Polen wil een voorstel voor
een dergelijk verdrag doen tijdens de komende Europese Raad.
Kernwoorden zijn:
• Transatlantisch van opzet deelname van landen uit EU en NATO
• Solidariteit bij crises
• Financiering (o.a. benodigde infrastructuur) door Lidstaten
• Kosten gepaard gaand met het geven van bijstand worden achteraf

gecompenseerd
• Lidstaten van EU en NATO kunnen zelf besluiten al dan niet deel te

nemen aan het verdrag.
Over de toelichting werd geen discussie gevoerd.
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