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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0245/2006 złożona przez Waldemara Pape (Niemcy), w sprawie rosnących cen 
energii i ich wpływu na usługi publiczne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się ciągłemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu, 
pomimo wysokiej rentowności osiąganej przez dostawców, zaznaczając, iż straty ponoszone 
na usługach komunalnych, takich jak transport, baseny lub parkingi, są przenoszone w formie 
kosztów energii na konsumentów, którzy w największym stopniu ponoszą konsekwencje 
monopolistycznej pozycji dostawców gazu, wody, energii elektrycznej i oleju opałowego.
Składający petycję zabiega o ustalenie struktur cenowych, które odzwierciedlałyby 
rzeczywiste koszty, a nie pogoń za zyskiem

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Kontekst

W ciągu ostatnich trzech lat wzrosły zarówno ceny energii elektrycznej, jak i gazu. Ma to 
wpływ na wszystkich użytkowników energii – od wielkich firm przemysłowych, poprzez 
lokalnych dostawców usług użyteczności publicznej, do indywidualnych gospodarstw 
domowych. Skutki widoczne są zatem rzeczywiście w całej gospodarce.

Skarga

Składający petycję argumentuje, że takie podwyżki są nieuzasadnione i odzwierciedlają 
dążenie dużych dostawców energii do maksymalizacji zysków. Sugeruje on również, że 
przedsiębiorstwa gazowe i energetyczne nie mają wystarczającej konkurencji, aby obniżyć 
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ceny dostaw. 

Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Ostatnie podwyżki cen energii wynikają z szeregu złożonych przyczyn. Oprócz wyższych cen 
paliw pierwotnych na rynku światowym wzrost kosztów spowodowany jest również 
nadchodzącą potrzebą inwestycji w nowe możliwości produkcji i importu. Do wzrostu cen 
przyczyniać się również mogą zobowiązania w zakresie ochrony środowiska.

Komisja prowadzi prace mające na celu zapewnienie właściwego wprowadzenia w życie 
przez państwa członkowskie dyrektywy 2003/541 oraz dyrektywy 2003/552, aby zlikwidować 
monopole i zagwarantować więcej praw konsumentom. W wyniku monitorowania, 
szczególnie na podstawie sprawozdania z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego i energii elektrycznej (COM(2005)568), Komisja wszczęła szereg postępowań o 
stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom przeciwko państwom członkowskim w kwietniu 
2006 r. Jednocześnie Komisja rozpoczęła badania sektorowe dotyczące sektora gazu i energii 
elektrycznej, mające na celu analizę funkcjonowania rynków gazu i energii elektrycznej oraz 
zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń prawa konkurencji. Prace te zakończone zostaną na 
początku 2007 r.

Wnioski

Komisja opowiada się za zapewnieniem dobrze funkcjonującego rynku energii, tak aby
doprowadzić to do powstania wydajnego sektora energetycznego i konkurencyjnych cen. 
Jednakże ceny muszą również stanowić odzwierciedlenie warunków rynkowych, w tym 
sytuacji w zakresie równowagi podaż-popyt. Jeżeli nie będzie to miało miejsca, nie będzie 
również możliwości przeprowadzenia wymaganych inwestycji. Ceny mogą zatem okresowo 
rosnąć i spadać.
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