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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0245/2006 imressqa minn Waldemar Pape (Ġermaniż), dwar iż-żieda fil-
prezzijiet ta’ l-enerġija u l-effett tagħhom fuq is-servizzi pubbliċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni joġġezzjona għaż-żieda kontinwa fil-prezzijiet ta’ l-elettriku u tal-
gass, minkejja l-profitti kbar li jagħmlu l-fornituri. Dan jindika li t-telf li qed isofru s-servizzi 
muniċipali bħat-trasport, il-banjijiet għall-għawm jew il-parkeġġi tal-karozzi qed jgħaddu fuq 
il-konsumaturi f’forma ta’ spejjeż ta’ l-enerġija. B’hekk il-konsumaturi qegħdin jitgħabbew 
bil-piż riżultat tal-pożizzjoni monopolistika li jgawdu l-fornituri tal-gass, ta’ l-ilma, ta’ l-
elettriku u taż-żejt li jintuża biex isaħħnu. Dak li ressaq il-petizzjoni qiegħed ifittex strutturi 
ta’ prezzijiet li jirriflettu l-ispejjeż attwali aktar milli għatx għall-profitti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2006. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni taħt ir-Regola 
192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Sfond

Il-prezzijiet kemm ta’ l-elettriku kif ukoll tal-gass żdiedu fl-aħħar tliet snin. Dawn jaffetwaw 
lil kull min juża kull tip ta’ enerġija minn kumpaniji industrijali kbar, servizzi pubbliċi lokali 
u l-użu ta’ l-enerġija fid-djar. Tabilħaqq l-effett jidher f’kull parti ta’ l-ekonomija.

L-Ilment

L-argument hu li żidiet bħal dawn m’humiex iġġustifikati u minflok jirriflettu l-kilba ta’ 
fornituri kbar ta’ l-enerġija li jkabbru kemm jistgħu il-profitti tagħhom. Huwa implikat li l-
kumpaniji tal-gass u ta’ l-elettriku m’humiex jiffaċċjaw kompetizzjoni biżżejjed biex ibaxxu 
l-prezzijiet tal-provvisti.
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Il-Kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti ta’ dak li ressaq il-petizzjoni

Żidiet riċenti fil-prezzijiet ta’ l-enerġija għandhom għadd ta’ kawżi kumplessi warajhom. 
Flimkien maż-żieda globali fil-prezzijiet tal-fjuwils primarji, il-ħtieġa li tinħass ġejja għal 
investiment fil-kapaċità ġdida ta’ produzzjoni u ta’ importazzjoni, ukoll qiegħda tgħolli l-
ispejjeż. Obbligazzjonijiet ambjentali ukoll jaf ikollhom l-effett ta’ żieda fil-prezzijiet.

Il-Kummissjoni qiegħda taħdem biex tiżgura li d-Direttivi 2003/54 1 u 2003/55 2 jkunu
implimentati b’mod xieraq mill-Istati Membri sabiex jitneħħew il-monopolji u l-konsumaturi 
jingħataw drittijiet akbar. B’riżultat tal-monitoraġġ, u dan deher sewwa fir-rapport dwar il-
progress fil-ħolqien tas-suq intern tal-gass u ta’ l-elettriku KUMM (2005)568, il-Kummissjoni 
nidiet sensiela ta’ każijiet ta’ ksur tal-liġi kontra l-Istati Membri f’April ta’ l-2006. Fl-istess 
ħin, il-Kummissjoni kienet qiegħda tagħmel ukoll inkjesta settorali fis-setturi tal-gas u ta’ l-
elettriku bil-ħsieb li tanalizza l-iffunzjonar tas-swieq tal-gass u ta’ l-elettriku u tidentifika l-
ksur possibbli tal-liġi dwar il-kompetizzjoni. Din il-ħidma tkun konkluża fil-bidu nett ta’ l-
2007.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni hija impenjata li tiżgura suq ta’ l-enerġija li jiffunzjona sew. Dan iwassal għal 
settur ta’ l-enerġija effiċjenti u għal prezzijiet kompetittivi. Il-prezzijiet, madankollu, 
għandhom jirriflettu wkoll il-kundizzjonijiet tas-suq inklużi żviluppi fil-bilanċ bejn il-
provvista u d-domanda. Jekk le, l-investimenti meħtieġa ma jaslux malajr. Dan ifisser li maż-
żmien il-prezzijiet jafu jogħlew jew jorħsu.
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