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Θέμα: Αναφορά 1192/2009, του J. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το κόστος 
του νυχτερινού ρεύματος στη Γερμανία και τη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι χρήστης νυχτερινού ρεύματος στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές 
του εν λόγω ρεύματος αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τελευταία έτη (επί του παρόντος 16 λεπτά 
του ευρώ ανά κιλοβατώρα). Ο αναφέρων κατοικεί κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και 
γνωρίζει ότι η τιμή του ρεύματος στη Γαλλία φτάνει μετά βίας τα 4,7 λεπτά του ευρώ ανά 
κιλοβατώρα. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν μπορεί να προμηθευτεί αυτό το φθηνό γαλλικό ρεύμα στη 
Γερμανία. Ο αναφέρων ζητεί μια εξήγηση για το ότι, αν και δεν υπάρχουν πλέον σύνορα για 
τα πρόσωπα και τα εμπορεύματα, υπάρχουν για την ενέργεια. Ζητεί διευκρινίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι χρήστης νυχτερινού ρεύματος στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές 
του εν λόγω ρεύματος αυξήθηκαν κατακόρυφα τα τελευταία έτη (επί του παρόντος 16 λεπτά 
του ευρώ ανά κιλοβατώρα). Ο αναφέρων κατοικεί κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και 
δηλώνει ότι η τιμή του ρεύματος στη Γαλλία φτάνει μετά βίας τα 4,7 λεπτά του ευρώ ανά 
κιλοβατώρα. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν μπορεί να προμηθευτεί αυτό το φθηνό γαλλικό ρεύμα στη 
Γερμανία. Ο αναφέρων ζητεί μια εξήγηση για το ότι, αν και δεν υπάρχουν πλέον σύνορα για 
τα πρόσωπα και τα εμπορεύματα, εξακολουθούν να υπάρχουν για την ενέργεια. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας. Στη 
δημοσίευσή της με τίτλο «Quarterly Reports on European Electricity Markets» (Τριμηνιαίες 
εκθέσεις για τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας) περιλαμβάνονται πληροφορίες 
σχετικά με τους παράγοντες που επηρέασαν τους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς και τον 
όγκο ανταλλαγών και τις τιμές.

Ο αντίστοιχος σύνδεσμος είναι ο εξής:
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

Κατά την έρευνα που διενέργησε στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης σε 
βάθος ανάλυση επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής αγοράς («Structure and performance of six wholesale 
electricity markets» (Δομή και απόδοση έξι αγορών χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας το 2003, το 2004 και το 2005)). Τα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας διατίθενται 
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τις καταναλωτικές αγορές στον ανταγωνισμό την 1η Ιουλίου 
2007. Από αυτήν την ημερομηνία, οι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα 
τον πάροχο ενέργειάς τους. Εντούτοις, η λιανική διασυνοριακή παροχή ενέργειας δεν έχει 
αναπτυχθεί εξαιτίας διάφορων λόγων συμπεριλαμβανομένων των χωριστών καθεστώτων 
αδειοδότησης και εξισορρόπησης και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας περιορισμών 
διασύνδεσης. Η κατάρτιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, της τρίτης ενεργειακής δέσμης της 
εσωτερικής αγοράς, εισήγαγε σειρά μέτρων που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των αγορών 
λιανικής πώλησης. Εκτός από τα μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών αλλαγής 
προμηθευτή στο εσωτερικό των κρατών μελών, θα εισαχθούν μέτρα για τη βελτίωση των 
διασυνοριακών καθεστώτων αδειοδότησης και την αποσαφήνιση των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων των παραγόντων της αγοράς. Η δέσμη μέτρων πρέπει να εφαρμοστεί από τα 
κράτη μέλη έως τις 3 Μαρτίου 2011. Μέσω του Ενεργειακού Φόρουμ των Πολιτών η 
Επιτροπή εξακολουθεί επίσης να αναπτύσσει μέσα αύξησης του ανταγωνισμού σε αγορές 
λιανικής και προστασίας των καταναλωτών. Πρόσφατα σχόλια συμπεριλαμβάνουν συστάσεις 
περί τιμολόγησης και χειρισμού καταγγελιών. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο 
του φόρουμ διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Η τρίτη ενεργειακή δέσμη αποσκοπούσε επίσης στην αύξηση της ανταλλαγής ροών 
ηλεκτρικής ενέργειας διαμέσου των συνόρων των κρατών μελών που δυνητικά θα οδηγήσει 
σε αύξηση του επιπέδου ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών λιανικής στο μέτρο του δυνατού 
όσον αφορά τους υφιστάμενους κανόνες εμπορίας και εξισορρόπησης. Το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να οδηγήσει και σε αύξηση της σύγκλισης των τιμών λιανικής πώλησης. Καθώς η 
ηλεκτρική ενέργεια συνιστά αγαθό δικτύου, δεν αποκλείεται οι διαφορές τιμών να 
εξακολουθήσουν να υφίστανται και στις δύο πλευρές των συνόρων από τη στιγμή που οι 
λιανικές αγορές θα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερο, λόγω των διαφορετικών δομών του 
κόστους και των φόρων σε κάθε δικαιοδοσία.
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με σκοπό την περαιτέρω ολοκλήρωση των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής 
πώλησης ούτως ώστε τα επίπεδα των τιμών και στις δύο πλευρές των συνόρων να συγκλίνουν 
στο μέτρο του δυνατού όσον αφορά τους υφιστάμενους κανόνες εμπορίας και εξισορρόπησης, 
τα έξοδα και τους φόρους.


