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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0245/2006, του Waldemar Pape, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στις δημόσιες υπηρεσίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στη διαρκή αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, 
παρά τα υψηλά κέρδη που αποκομίζουν οι πάροχοι, επισημαίνοντας ότι τα ελλείμματα που 
προκύπτουν από δημοτικές υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές, τα κολυμβητήρια ή οι χώροι 
στάθμευσης, μετακυλίονται υπό τη μορφή ενεργειακών δαπανών στους καταναλωτές, οι 
οποίοι επωμίζονται το βάρος της μονοπωλιακής θέσης που απολαμβάνουν οι πάροχοι αερίου, 
νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θέρμανσης. Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση 
δομών τιμολόγησης οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος και όχι τη δίψα για 
κέρδος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ιστορικό

Οι τιμές τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του αερίου έχουν αυξηθεί τα τελευταία τρία 
χρόνια. Αυτές επηρεάζουν όλους τους τύπους χρηστών ενέργειας από τις μεγάλες 
βιομηχανικές εταιρείες, τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και την οικιακή χρήση ενέργειας. 
Στην πραγματικότητα, οι επιπτώσεις γίνονται αντιληπτές σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Η καταγγελία

Διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι τέτοιες αυξήσεις είναι αδικαιολόγητες και αντιθέτως
αντανακλούν την επιθυμία των μεγάλων προμηθευτών ενέργειας να μεγιστοποιήσουν τα 
κέρδη τους. Υπονοείται ότι οι εταιρείες αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας δεν αντιμετωπίζουν 
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επαρκή ανταγωνισμό ώστε να μειώσουν την τιμή του εφοδιασμού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα επιχειρήματα του αναφέροντα

Οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας οφείλονται σε μια σειρά πολύπλοκων 
βαθύτερων αιτίων. Εκτός από την παγκόσμια αύξηση στις τιμές των πρωτογενών καυσίμων, 
το κόστος αυξάνεται και λόγω της επικείμενης ανάγκης για επενδύσεις σε νέες δυνατότητες
παραγωγής και εισαγωγής. Οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις ενδέχεται επίσης να έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών.

Η Επιτροπή εργάζεται για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των οδηγιών 2003/541 και 
2003/552 από τα κράτη μέλη ώστε να αρθούν τα μονοπώλια και να αποκτήσουν οι 
καταναλωτές μεγαλύτερα δικαιώματα. Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης, συγκεκριμένα 
στην έκθεση σχετικά με τη συντελεσθείσα πρόοδο στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς 
αερίου και ηλεκτρισμού COM (2005)568, η Επιτροπή κίνησε μια σειρά διαδικασιών επί 
παραβάσει κατά κρατών μελών τον Απρίλιο του 2006. Συγχρόνως, η Επιτροπή διενεργεί 
επίσης τομεακή έρευνα στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου προκειμένου 
να αναλύσει τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και να εντοπίσει 
πιθανές παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί στις 
αρχές του 2007.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς 
ενέργειας. Αυτό θα οδηγήσει σε έναν αποδοτικό τομέα ενέργειας και σε ανταγωνιστικές 
τιμές. Οι τιμές, ωστόσο, πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς,
συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην ισορροπία προσφοράς-ζήτησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις. Αυτό θα 
σημαίνει ότι οι τιμές μπορεί να αυξάνονται και να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.
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