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Zelfstandig adviseur duurzame
strategie Jan Paul van Soest
“Noodzaak om CCS in te zetten,
zit nog niet tussen de oren van
sommige beslissers.”
(Pagina 6+7)
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Coöperatie of confrontatie

OPEC
In zekere zin is de stabilisering
van de olieprijzen door OPEC
op een niveau van 70-85 dollar
per vat een van de oorzaken voor
de spanningen op de gasmarkt,
omdat bij dat prijsniveau de
gasmarkt momenteel niet in balans
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kan komen. Anderzijds zorgen
de langetermijncontracten ervoor
dat de Europese gasprijs relatief
hoog blijft, vanwege verplichte
afname, en de beschikbare nieuwe
gasstromen nauwelijks de markt
in komen. Voor de Algerijnse
minister Khelil moet dat een
dubbel gevoel opleveren, omdat

Door
Coby van der
Linde

hij zowel in OPEC als in het GECF
de Algerijnse olie- en gasbelangen
moet behartigen. De neerwaartse
prijsdruk zorgt ervoor dat hij zoekt
naar een oplossing in de richting
van productiemanagement, zodat
de olie- en gasprijzen weer enigszins in lijn met elkaar komen.
Hier worstelt men met de soms
kortetermijnbenadering in de
markt in een industrie met lange
aanlooptijden. Net als in OPEC,
indien de suggestie van de Algerijnse
minister wordt overgenomen, lijken
de gasproducerende landen nu te
spelen met de gedachte de kosten
van stabilisering (ook op langere
termijn) van het aanbod op zich
te willen nemen door het aanbod
gecoördineerd te verminderen.
Inmiddels is de flexibiliteit in een
aantal langetermijncontracten in
Europa tussen gasexporterende
en importerende bedrijven al
tijdelijk verhoogd om de markt
beter te laten accommoderen. De
gasproducerende landen hebben
belang bij stabiele inkomsten
uit export en willen de al te grote

volatiliteit beperken en een prijsoorlog voorkomen.
Ondertussen wordt er op de Europese markt druk gespeculeerd
op het loslaten van de oliepariteit
en het omarmen van de gas-totgasconcurrentie, die sommige belanghebbenden in de markt beter
vinden passen bij de EU-gasmarkt.
Een dergelijke ontwikkeling zou,
zeker op de korte termijn, de
gasrekening doen dalen. Echter,
het kortetermijngewin moet worden afgewogen tegen de eventuele langere termijnnadelen. Deze
hebben te maken met investeringen in nieuwe gasvelden en
infrastructuur om het gas op
de Europese markt te kunnen
aanbieden en de investeringen in
een duurzamere energiemix waarvoor enigszins robuuste prijzen
van fossiele brandstoffen een
voorwaarde is om een plek in de
markt te verwerven. Er lijkt, gezien
vanuit de langere termijnbelangen
van zowel producenten als
consumenten, een gedeelde zorg
te bestaan over de weliswaar
verschillende negatieve gevolgen
van al te lage olie- en gasprijzen
op de kortere termijn. De kans
dat de EU zich hierover hardop
zal uitlaten is echter gering. Het
past niet in het vocabulaire van de
Commissie en in de sector bestaan
voldoende tegenstrijdige belangen.
Een gesprek over de tegenstrijdige
belangen van zekerheid van de
vraag en het aanbod ligt misschien
voor de hand uit het oogpunt van
internationale samenwerking, maar
veel zal daar niet uitkomen. Immers,
producerende en consumerende
landen zijn er, noch op het gebied
van olie noch op het gebied van
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van het Clingendael International
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en windmolens

Op 11 maart publiceerde de Euro-pese
Commissie haar jaarlijkse benchmarkrapport over de implementatie
van EU-energierecht in 2009. Het
rapport maakt duidelijk dat de
correcte omzetting van elektriciteitsen gaswetgeving van de Europese
Unie in de lidstaten nog bij lange na
niet is voltooid. Het rapport besteedt
ook aandacht aan de gevolgen van
de financiële en economische crisis
voor de Europese energiemarkt.
Verminderde economische activiteiten hebben geleid tot een consumptiedaling van meer dan 10
procent in gas en elektriciteit en
hebben grote gevolgen gehad voor de
internationale olieprijzen (een daling
van ongeveer 50 procent ten opzichte
van juli 2008), wat weer doorwerkte
in de gas- en elektriciteitsprijzen. Er
is momenteel meer gas beschikbaar
tegen lagere prijzen in vloeibare hubs.
Maar, zoals het rapport concludeert, de
dalende prijzen op de internationale
markten hebben zich niet volledig
vertaald naar lagere energieprijzen
voor de eindgebruiker.
Het rapport geeft een aantal mogelijke oorzaken voor deze betreurenswaardige situatie. Het onverminderd
hoge concentratieniveau op de
markt, zwaktes in de regelgeving,
met name op het niveau van de
nationale toezichthouders, en weinig
overstappen door consumenten zijn

Betekent dit dat we uit het laatste EUrapport kunnen concluderen dat:
1. de interne markt niet werkt, omdat
consumenten niet profiteren van
lagere gasprijzen?;
2. indien nationale prijsregimes niet
langer rechtmatig zijn onder EUrecht, er voor de energiegebruiker
eigenlijk maar twee opties resteren:
de hogere rekening betalen, of
anders de kachel uitdraaien?

Titel(s)

Datum

mededinging: over reuzen

hier onder andere debet aan. Het
rapport bespreekt vervolgens de
kwestie van gereguleerde prijzen en
stelt dat nog altijd veertien lidstaten
de energieprijzen op wholesale- en
retailniveau reguleren. Nederland
hoort daar overigens niet bij. De
Commissie is inmiddels begonnen
met juridische procedures bij het
Europese Hof tegen de meeste van
deze landen.

Vul de bon volledig in en stuur zonder postzegel naar:
Energie Nederland, Postbus 834, 6800 AV Arnhem

Postadres*						
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De gevolgen van de crisis op
de energiesector laten zich nog
dagelijks voelen. Zo verscheen er
half maart het bericht in de Financial
Times dat de Algerijnse minister
van Energie had opgeroepen om
tijdens de aprilvergadering van
het GECF (de organisatie van
gasexporterende landen) te spreken
over productiebeperkingen om
de gasprijs te ondersteunen. Het
bericht is een reflectie van de
druk op de gasprijzen en de pijn
voor producerende landen om
bij de tijdelijk gedaalde vraag als
gevolg van de economische crisis,
het gestegen aanbod te kunnen
absorberen. Er is dus kennelijk
behoefte aan enig management
van de stromen om te voorkomen
dat de langetermijncontracten worden opengebroken onder druk
van het nu beschikbare spotgas
en stabiel gewaande inkomensstromen onzeker worden. Dit
bericht is in meerdere opzichten
zeer interessant, omdat de
ordening van de gasmarkt op
een kruispunt tussen coöperatie
of confrontatie lijkt te staan. In
het licht van de energieagenda’s
van veel consumerende landen,
die verduurzaming nastreven en
de voorzieningszekerheid hoog
in het vaandel hebben staan, is
zekerheid van de vraag een steeds
belangrijker onderwerp voor de
gasproducerende landen.

gas, tot dusverre in geslaagd om
deze tegenstrijdige belangen op
een goede manier te adresseren.
Samenwerking tussen gasproducenten werd in de afgelopen jaren
steeds afgedaan als niet mogelijk
en wenselijk. Echter, de huidige
marktomstandigheden, indien niet
goed verwerkt, kunnen net dat
duwtje geven waardoor er voldoende gezamenlijke belangen ontstaan
tussen de belangrijkste aanbieders
om wel samen te werken, in
welke vorm dan ook. Zo is OPEC
immers ook groot geworden.
Pas na 13 jaar was deze organisatie in staat om voldoende belangenovereenstemming te bereiken om een productiebeleid te
kunnen optuigen, zij het door de tijd
heen met wisselend succes. Verder
braken OPEC-landen indertijd zelf
de langetermijncontracten open,
met de gedachte daarmee de
eigen belangen beter te dienen.
De kosten van stabilisering
moesten vervolgens langdurig
door OPEC gedragen worden.
De boodschap van Khelil moet
opgevat worden als een signaal
om niet te snel van marktstructuur
te veranderen. De tijdelijk grotere
flexibiliteit die gecreëerd is in de
langetermijncontracten in Europa
moet gezien worden als een
serieuze poging om binnen de
‘ouwe getrouwe’ zekerheid van de
langetermijnrelaties de kosten en
risico’s te delen in deze woelige
periode, waardoor andere opties
weer meer buiten beeld geraken.
Echter, het is goed de geschiedenis
te kennen. n

Dit lijkt een zeer onbevredigend
resultaat als we ons nog de enorme
reorganisaties van het laatste decennium voor de geest halen, de
explosieve regelgeving in die periode,
en niet in de laatste plaats de enorme
hoeveelheid belastinggeld die is gespendeerd aan het privatiseren
en, soms, het nationaliseren van
de Europese energiesector. Last but
not least: de kosten van regel-

geving zelf. En nieuw Europees
toezichthoudend agentschap, de
ACER, en niet te vergeten de brij van
werkgroepbijeenkomsten in Brussel,
het moet allemaal worden betaald.
Bestaat er geen alternatief? Een van
de advocaten-generaal van het
Europese Hof denkt van wel.
Advocaten-generaal adviseren het
Europese Hof over ontwikkelingen in
de wetgeving. Zij geven opinies – die
het Hof naar eigen goeddunken kan
overnemen. In oktober vorig jaar gaf
de (overigens onlangs overleden)
Spaanse advocaat-generaal RuizJarobo Colomer een zeer interessante
opinie in een recente kwestie rond
de rechtsgeldigheid van Italiaanse
regulering van gasprijzen in de
zogeheten ‘Federutility’-zaak. De
Italiaanse
energietoezichthouder
(AEEG) had in reactie op de
stijgende gasprijzen een regime
van
referentieprijzen
opgelegd.
De gasondernemingen maakten
bezwaar, en vochten de beslissing
van de AEEG aan bij de nationale
rechtbank. Deze zond de zaak op
haar beurt naar het Hof - met een
verzoek om verduidelijking van de
rechtmatigheid van prijsregulering
onder de interne marktwetgeving. Na
enige bespiegelingen over de invoer
van gas in zijn geboorteland Spanje en
de invloed daarvan op contemporaine
Europese literatuur en kunst, kwam de
advocaat-generaal uiteindelijk aan bij
de kern van de zaak. Als de nationale
gasmarkt niet goed functioneert, en
er geen concurrerende marktwerking
is om lagere prijzen voor eindverbruikers te realiseren, kan de toezichthouder dan actief ingrijpen en
maatregelen treffen? De advocaatgeneraal adviseerde het Hof daarop
instemmend te antwoorden. Het is
de taak van de toezichthouder om
consumenten te beschermen als de
markt niet efficiënt werkt. Hij vond
ondersteuning voor zijn conclusie in
de tekst van een aantal overwegingen,
alsmede artikel 3 van de huidige gasen elektriciteitsrichtlijnen. Interessant
genoeg werden exact dezelfde
overwegingen opnieuw opgenomen
in de nieuwe, in 2009 vastgestelde,
richtlijnen. Dezelfde tekst verscheen
ook opnieuw in het nieuwe artikel 3.
De Italiaanse toezichthouder was
dus, net als de Spaanse literaire
held wiens belevenissen door de
advocaat-generaal aan het begin van
zijn Opinie met genoegen werden
herinnerd, blijkbaar niet verwikkeld
in een ‘windmolengevecht’. Gasprijsregulering om eindegebruikers tegen
marktverstoringen te beschermen, is
geheel legitiem. Als het Hof de Opinie
van de advocaat-generaal overneemt
is het zeer wel mogelijk dat het de
Commissie blijkt te zijn geweest die
de rol speelde van Don Quichot, wiens
waanideeën steevast afstuitten op
de nuchterheid en de voorzichtigheid
van Sancho Panza – ofwel, in dit geval:
de nationale toezichthouder. n
Leigh Hancher is hoogleraar Europees
Recht aan de Universiteit van Tilburg,
adviseur bij Allen & Overy Amsterdam
en lid van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid.
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