Wettenkaart energiesysteem – markten

EU-werkingsverdrag

REMIT

Dit verdrag regelt het verbod op staatssteun en de uitzonderingen hierop
Lidstaten van de EU mogen geen staatssteun geven aan bedrijven.
Het verbod op staatssteun kent uitzonderingen, zoals voor diensten van algemeen economisch belang.
De Europese Commissie houdt toezicht op de staatssteunregels.

Deze Europese verordening regelt eerlijke handel op de groothandelsmarkt voor energie
Handel met voorkennis en marktmanipulatie zijn verboden op de groothandelsmarkt voor energie.
Partijen op de groothandelsmarkt zijn verplicht om transacties te registreren en voorkennis te melden.

Wet markt en
overheid

Wat regelen
de belangrijkste
algemene wetten over
markten die relevant
zijn voor het
energiesysteem?

Mededingingswet

Deze wet heeft als doel om oneerlijke concurrentie door de overheid met bedrijven te voorkomen
Overheden mogen een product of dienst niet onder de kostprijs aanbieden.
Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende ondernemingen.
De overheid mag informatie niet gebruiken die zij hebben verkregen door hun publieke taak voor concurrentievoordeel.
Overheden zijn verplicht een strikte scheiding aan te brengen tussen hun bestuurlijke en economische activiteiten.

Deze wet regelt de bescherming van consumenten tegen marktmacht van bedrijven
Kartelvorming, misbruik van een economische machtspositie en concentraties van bedrijven zijn verboden.
De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op de regels uit de mededingingswet.

Deze wet verbiedt agressieve en misleidende verkoopacties
Bedrijven mogen geen onjuiste informatie verstrekken of cruciale informatie onthouden aan consumenten.
Bedrijven mogen consumenten niet onder druk zetten om een product of dienst te kopen.

Wet oneerlijke
handelspraktijken
Deze wet regelt de belastingen op milieubelastende activiteiten

Wet belastingen
op milieugrondslag

Verbruikers van elektriciteit en gas betalen energiebelasting.
Verbruikers van kolen betalen kolenbelasting.
De industrie en afvalverwerkers betalen een CO2-heffing gebaseerd op hun CO2-uitstoot.

Deze wet regelt de heffing die verbruikers van elektriciteit en aardgas betalen voor stimulering van duurzame energie
Verbruikers betalen een extra heffing bovenop de reguliere belastingen op hun elektriciteits- en gasverbruik.
Een extra heffing bekostigt de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Wet opslag
duurzame energie

in opdracht van:

www.energieinnederland.nl/zwe

Over deze kaart
De kaart toont de belangrijkste algemene wetten over markten en wat deze wetten regelen. Deze kaart hoort bij een set van drie kaarten. De andere twee kaarten gaan over
algemene wetten rond energie en algemene wetten over de leefomgeving. De wetten voor de deelmarkten van elektriciteit, gas, warmte en brandstoffen staan op aparte
kaarten beschreven. Het EU-werkingsverdrag is de verkorte benaming van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dat samen met het Verdrag betreffende
de Europese Unie de constitutionele basis vormt van de Europese Unie. Samen met de Nederlandse Wet markt en overheid regelt het EU-werkingsverdrag het verbod op
staatsteun. De volledige naam van de Europese verordening REMIT luidt: de verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.
Ook in Nederland is het gebruikelijk om de afkorting REMIT te gebruiken. De Nederlandse Wet oneerlijke handelspraktijken is de vertaling van de Europese richtlijn betreffende
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt. De Wet belastingen op milieugrondslag is de vertaling van de Europese richtlijn
energiebelastingen. De Wet opslag duurzame energie is de vertaling van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.
Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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