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Относно: Петиция 1192/2009, внесена от J. K., с германско гражданство, относно 
нощната тарифа за електричество в Германия и Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят използва електроенергия по нощната тарифа в Германия. Той твърди, че 
цената за тази електроенергия се е покачила рязко през последните години (в момента 
тя е 16 цента на киловатчас). Вносителят живее недалеч от границата с Франция и знае, 
че цената във Франция е едва 4,7 цента за kWh, но в Германия той не може да купува 
евтина електроенергия от Франция. Вносителят иска обяснение защо границите вече не 
важат за хора и стоки, но все още важат за електроенергия. Той моли за разяснение. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Петицията

Вносителят използва електроенергия по нощната тарифа в Германия. Той твърди, че 
цената за тази електроенергия се е покачила рязко през последните години (в момента 
тя е 16 цента на киловатчас). Вносителят живее недалеч от границата с Франция и 
заявява, че цената във Франция е едва 4,7 цента за kWh, но в Германия той не може да 
купува евтина електроенергия от Франция. Вносителят иска обяснение защо границите 
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вече не важат за хора и стоки, но все още важат за електроенергия.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията следи събитията на германския пазар за електричество. В публикацията ѝ
„Тримесечни доклади за европейските пазари на електричество”, може да бъде 
намерена информация за факторите, влияещи върху участниците на пазара, обороти и
цени.

Линкът към публикацията е: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

В своето Проучване на енергийния сектор, Комисията също така е извършила 
задълбочен анализ на избрани европейски пазари на едро на електроенергия, 
включително и на германския пазар („Структура и работа на шест пазара на едро на 
електроенергия през 2003, 2004 и 2005 г.”). Резултатите от тази разработка са на 
разположение на следния линк: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Европейската комисия отвори потребителските пазари за конкуренция на 1 юли 2007 г. 
Считано от тази дата, домакинствата могат да изберат свободно своя доставчик на 
електроенергия. Трансграничните доставки на електроенергия на дребно обаче още не 
са получили развитие поради редица причини, включително отделни лицензионни 
режими и режими на балансиране, а в някои случаи и междусистемни ограничения. 
Надграждайки съществуващото законодателство, Третият пакет за вътрешния енергиен 
пазар въвежда редица мерки, които ще подобрят работата на пазарите на дребно. В 
допълнение към мерките за рационализиране на процедурите за смяна на доставчика в 
рамките на държавите-членки, ще бъдат въведени мерки за усъвършенстване на 
трансграничните лицензионни режими и за изясняване на ролите и отговорностите на 
участниците на пазара. Пакетът трябва да бъде въведен в действие от държавите-
членки до 3 март 2011 г. Посредством Гражданския енергиен форум, Комисията също 
така продължава да разработва методи за увеличаване на конкуренцията на пазарите на 
дребно и за защита на потребителите. Последните резултати от работата на Форума 
включват препоръки за изготвяне на сметки и разглеждане на жалби. Повече 
информация за работата на Форума може да бъде намерена на следния линк: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Сред целите на Третия пакет за вътрешния енергиен пазар също така беше 
увеличаването на трансграничния обем на електроенергия между държавите-членки, 
което би следвало да доведе до повишено ниво на интеграция на националните пазари 
на дребно, доколкото това е възможно, като се вземат предвид съществуващите 
правила за търговия и балансиране. Това също така би трябвало да доведе до 
конвергенция на цените на дребно. Все пак, тъй като електроенергията е мрежова 
стока, не е изключено да продължава да има разлики в цените от двете страни на 
границата след като пазарите на дребно станат по-интегрирани поради различните 
ценови структури и данъци във всяка юрисдикция. 
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Заключение

Комисията поддържа своя ангажимент да продължи да работи за по-нататъшна 
интеграция на пазарите на едро и дребно на електроенергия, така че ценовите равнища 
от двете страни на границата да се приближат възможно най-много, с оглед на 
съществуващите правила за търговия и балансиране, разходи и данъци.


