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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de werking van het Europese energiebeleid. Op een bijbehorende kaart staat het Europese klimaatbeleid weergegeven. Met Europees 

beleid bedoelen we hier overheidsbeleid dat binnen de EU tot stand komt. Naast dit overheidsbeleid zijn er ook vele Europese samenwerkingsverbanden die 
gericht zijn op energie, bijvoorbeeld tussen bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Die staan hier niet weergegeven. Het Europese 
energiebeleid wordt in de praktijk grotendeels omgezet in nationale wet-en regelgeving. Bij besluitvorming staat hoe het Europese beleid tot stand komt.  

Bij beleid staan de belangrijkste Europese beleidsinstrumenten voor energie. Bij doorwerking staat hoe dit op hoofdlijnen doorwerkt in Nederland. 
Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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De Europese Unie maakt energiebeleid via de Europese instituties

De Europese Commissie maakt Europees energiebeleid en stelt dit vast samen met het Europese Parlement en de Raad van 
de Europese Unie.
Europees beleid kan zowel direct van toepassing zijn op Europese bedrijven en burgers (verordeningen) als uitwerking 
vereisen in nationaal beleid (richtlijnen).

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) reguleert de Europese markt voor kernenergie

Euratom is een zelfstandige organisatie die institutioneel verweven is met de EU en dezelfde lidstaten heeft als de EU.

De EU werkt toe naar een gezamenlijke energie-unie

De energie-unie heeft als doel eerlijke concurrentie tussen energiebedrijven en bescherming van consumenten.
De energie-unie heeft als doel de EU zelfvoorzienend(er) te maken op het gebied van energie.
De energie-unie heeft als doel energienetten grensoverschrijdend te verbinden en een Europabrede energiemarkt te realiseren.
De energie-unie heeft als doel om de CO2-uitstoot door energieverbruik in de EU te verminderen en innovatie te bevorderen.

De EU maakt beleid voor de werking van energiemarkten in Europa

De EU stelt regels op voor het functioneren en integreren van de Europese elektriciteits- en gasmarkt.
De EU maakt beleid voor het samenwerken tussen transmissienetbeheerders (TSO’s) en tussen toezichthouders bij het 
reguleren van energiemarkten.
De EU maakt beleid voor het aanhouden van strategische voorraden van olie binnen de EU.
De EU maakt beleid voor het veilige gebruik van nucleaire energie, zoals rond opslag, transport en ontmanteling.
De EU coördineert de informatie-uitwisseling over energie-overeenkomsten van lidstaten met landen buiten Europa.
Het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) houdt toezicht op de Europese markt voor gas en 
elektriciteit.

De EU maakt beleid voor het verbeteren van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie

De EU maakt beleid voor het verbeteren van energie-efficiëntie, zoals van gebouwen en apparaten.
De EU stelt normen en ondersteunt bij het vergroten van de productie van hernieuwbare energie in lidstaten.

De EU maakt beleid voor het ontwikkelen en verbinden van de energie-infrastructuur in Europa

De EU coördineert en (co)financiert de ontwikkeling en aanleg van grensoverschrijdende energie-infrastructuur (TEN-E).

De EU maakt beleid voor onderzoek en innovatie

De EU faciliteert en (co)financiert onderzoek, demonstratieprojecten en marktintroductie van nieuwe technologie.

Het energiebeleid van de EU is direct van toepassing op Nederland en werkt door in Nederlands beleid

Nederland moet Europees beleid omzetten in wet- en regelgeving voor markten van elektriciteit, gas, brandstoffen en kernenergie.
Nederland moet Europese doelen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie realiseren via Nederlands beleid.

Hoe werkt 
Europees energiebeleid

en wat betekent dit 
voor Nederland?


