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Petiţia 0245/2006 aparţinând lui Waldemar Pape (Germania), privind creşterea 
preţurilor la energie şi efectul acestora asupra serviciilor publice

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul obiectează cu privire la creşterea continuă a preţurilor la electricitate şi gaze, sub 
rezerva profiturilor ridicate ale furnizorilor, care arată că deficitele suportate de serviciile 
orăşeneşti provenite din, de exemplu, transporturi, bazine de înot sau parcări auto trec mai 
departe sub forma costurilor energetice la consumatori, care suportă impactul monopolului 
deţinut de furnizorii de gaze, apă, electricitate şi combustibil termic. Petiţionarul caută 
structurile de preţ care reflectă costurile reale şi nu lăcomia după profituri. 

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 18 iulie 2006. Informaţii cerute din partea Comisiei conform Regulii 
192 alineatul(4). 

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 25 ianuarie 2007. 

Context 

Preţurile, deopotrivă pentru gaze şi electricitate, au crescut în ultimii trei ani. Acestea 
afectează toate tipurile de utilizatori de energie, de la companiile industriale mari şi serviciile 
publice locale până la utilizatorii casnici. Într-adevăr, efectul este văzut pretutindeni în 
economie. 

Plângerea 

Se poartă discuţii în contradictoriu că asemenea creşteri nu sunt justificate şi că, de fapt, ele 
reflectă dorinţa marilor furnizori de energie de a-şi maximiza profiturile. Asta înseamnă că 
furnizorii de gaze şi electricitate nu au destulă concurenţă care să determine scăderea preţului 
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produselor.

Notele Comisiilor la argumentele petiţionarului

Creşterile recente ale preţurilor la energie au la bază un număr de cauze complexe. Ca şi 
creşterea globală a preţurilor la combustibilii primari, nevoia iminentă pentru investiţii în 
noua producţie şi capacitatea de import ridică, de asemenea, preţurile. Obligaţiile privind 
protecţia mediului pot declanşa şi ele mărirea preţurilor. 

Comisia lucrează pentru a asigura ca Directivele 2003/541 şi 2003/552 să fie puse în aplicare 
corespunzător de statele membre pentru a înlătura monopolurile şi pentru a da mai multe 
drepturi consumatorilor Ca rezultat al monitorizării, mai ales în raportul privind progresul în 
crearea pieţei interne de gaze şi energie electrică COM (2005)568, Comisia a lansat o serie de 
cazuri de contrafacere împotriva statelor membre în luna aprilie 2006. În acelaşi timp, 
Comisia a desfăşurat şi o anchetă sectorială în sectoarele de gaze şi electricitate, avându-se în 
vedere analizarea funcţionării pieţelor de gaze şi electricitate şi identificarea posibilelor 
violări ale legii concurenţei. Această activitate se va încheia chiar la începutul anului 2007. 

Concluzii.

Comisia este hotărâtă să asigure o piaţă de energie electrică funcţională. Aceasta va conduce 
la un sector eficient de energie electrică şi la preţuri competitive. Cu toate acestea, preţurile 
trebuie să reflecte şi condiţiile pieţei, inclusiv modificările în echilibrul cerere-ofertă. Dacă nu 
se întâmplă acest lucru, investiţiile cerute nu vor ajuta la nimic. Aceasta înseamnă că, în timp, 
preţurile pot creşte şi scădea. 

  
1 Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune 
pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 96/92/CE Jurnalul Oficial L 176 , 15/07/2003 
P. 0037 - 0056.
2 Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune 
pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE Jurnalul Oficial L 176 , 
15/07/2003 P. 0057 – 0078.


