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Andragende 0245/2006 af Waldemar Pape, tysk statsborger, om stigende energipriser og 
deres indvirkning på de offentlige tjenesteydelser

1. Sammendrag

Andrageren klager over den fortsatte stigning i elektricitets- og gaspriserne til trods for de 
store overskud, som leverandørerne har, hvilket tyder på, at de underskud, som kommunale 
tjenester såsom transport, svømmehaller eller parkeringspladser oplever, lægges over på 
forbrugerne i form af energiudgifter, idet forbrugerne bærer hovedbyrden i forbindelse med 
den monopolsituation, som leverandørerne af gas, vand, elektricitet og fyringsolie indtager. 
Andrageren ønsker prisstrukturer, der afspejler de reelle omkostninger frem for en søgen efter 
overskud.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Baggrund

Priserne på såvel elektricitet som gas er steget i de seneste tre år. Dette påvirker alle typer af 
energiforbrugere fra store industrivirksomheder, lokale offentlige tjenester til husholdninger. 
Virkningerne opleves således i hele økonomien.

Klagen

Det gøres gældende, at sådanne stigninger er ubegrundede og i stedet afspejler de store 
energileverandørers ønske om at optimere deres overskud. Det antydes, at gas- og 
elektricitetsselskaberne ikke er udsat for tilstrækkelig konkurrence til, at det medfører et fald i 
leverandørpriserne.
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Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

Der er en række komplekse årsager til de seneste stigninger i energipriserne. Både den globale 
stigning i priserne på de primære brændstoffer og det kommende behov for investering i ny 
produktions- og importkapacitet medfører stigninger i omkostningerne. Miljøforpligtelser kan 
også medføre stigende priser.

Kommissionen arbejder på at sikre, at direktiv 2003/54 og 2003/55 gennemføres korrekt i 
medlemsstaternes retsorden for at fjerne monopoler og give forbrugerne flere rettigheder. 
Som følge af overvågning, navnlig i rapporten om udviklingen med hensyn til realisering af 
det indre marked for gas og elektricitet KOM(2005)0568, iværksatte Kommissionen en række 
overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne i april 2006. Samtidig har Kommissionen også 
gennemført separate undersøgelser af gas- og elektricitetssektorerne med henblik på at 
analysere, hvordan gas- og elektricitetsmarkederne fungerer, og påvise eventuelle 
overtrædelser af konkurrencelovgivningen. Dette arbejde vil blive afsluttet lige i starten af 
2007.

Konklusioner

Kommissionen lægger stor vægt på at sikre et velfungerende energimarked. Dette vil føre til 
en effektiv energisektor og konkurrencedygtige priser. Priserne må imidlertid også afspejle 
markedsvilkårene, herunder udviklingen i forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Hvis 
ikke, vil de krævede investeringer ikke blive foretaget. Dette vil betyde, at priserne kan stige 
og falde over tid.


