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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1192/2009 af J. K., tysk statsborger, om udgifterne for natstrøm i 
Tyskland og Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren er forbruger af natstrøm i Tyskland. Ifølge ham er priserne på denne strøm i de 
sidste år steget eksplosivt (i øjeblikket 16 cent pr. kWh). Andrageren bor ikke langt fra den 
franske grænse og ved, at den franske elpris kun er 4,7 cent pr. kWh. Han kan imidlertid ikke 
købe denne billige franske strøm i Tyskland. Andrageren spørger sig selv, hvordan det kan 
forklares, at der ikke længere er grænser for mennesker og varer, men stadig for energi. 
Andrageren anmoder om en forklaring.   

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andragendet

Andrageren er forbruger af natstrøm i Tyskland. Ifølge ham er prisen på denne strøm steget 
eksplosivt de seneste år (i øjeblikket 16 cent pr. kWh). Andrageren bor ikke langt fra den 
franske grænse og anfører, at den franske elpris kun er 4,7 cent pr. kWh. Han kan imidlertid 
ikke købe denne billige franske strøm i Tyskland. Andrageren spørger sig selv, hvordan det 
kan forklares, at der ikke længere er grænser for mennesker og varer, men stadig for energi.

Kommissionens bemærkninger til andragendet
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Kommissionen følger udviklingen på det tyske elektricitetsmarked. I Kommissionens 
kvartalsrapport om de europæiske elektricitetsmarkeder finder man oplysninger om faktorer, 
der indvirker på markedsdeltagerne, og om strømudveksling og priser.

Rapporterne findes via dette link:
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

Kommissionen har i forbindelse med sin undersøgelse af energisektoren desuden udført en 
tilbundsgående analyse af udvalgte europæiske engrosmarkeder for elektricitet, herunder det 
tyske marked ("Structure and performance of six wholesale electricity markets in 2003, 2004 
and 2005"). Resultatet af dette arbejde kan findes via dette link:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Europa-Kommissionen liberaliserede forbrugermarkederne den 1. juli 2007. Siden har de 
private husholdninger frit kunnet vælge deres energileverandør. Men detailsalget af energi på 
tværs af grænserne har af en række årsager ikke udviklet sig. Det skyldes bl.a. forskellige 
licens- og afbalanceringsordninger og i visse tilfælde begrænsninger på samkøringslinjer.
Under opbygningen af den eksisterende lovgivning er der med den tredje interne energipakke 
blevet indført en række foranstaltninger til at forbedre driften af detailmarkederne. Ud over 
foranstaltninger til at forenkle procedurerne for skift af leverandør i medlemsstaterne vil der 
blive indført foranstaltninger til at forbedre licensordningerne på tværs af grænserne og 
præcisere rolle- og ansvarsfordeling blandt markedsdeltagerne. Pakken skal gennemføres af 
medlemsstaterne inden 3. marts 2011. Gennem Citizens' Energy Forum arbejder 
Kommissionen også fortsat på at udvikle metoder til at øge konkurrencen og beskytte 
forbrugerne. På det seneste er der bl.a. udstedt henstillinger om fakturering og 
klagebehandling. Yderligere information om forummets arbejde kan findes via dette link:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Den tredje energipakke var også rettet mod en forøgelse af udvekslingen af strøm på tværs af 
medlemsstaternes grænser, hvilket forhåbentlig vil føre til en øget integration af de nationale 
detailmarkeder, så vidt det er muligt under hensyntagen til eksisterende regler for handel og 
afbalancering. Dette bør også medføre øget konvergens i detailpriserne. Eftersom strøm er en 
netværksvare, kan det imidlertid ikke udelukkes, at der fortsat vil være prisforskelle mellem 
de to lande på hver side af grænsen, når detailmarkederne bliver mere integrerede, fordi der 
også findes forskellige omkostningsstrukturer og beskatningsregler i de forskellige lande.

Konklusion

Kommissionen har sat sig for at arbejde videre på integrationen af elektricitetsmarkederne, 
både engros- og detailmarkederne, så prisniveauerne på begge sider af en grænse så vidt 
muligt ensrettes med hensyn til eksisterende handels- og afbalanceringsregler, omkostninger 
og beskatning."


