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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

19.2.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1192/2009 dėl naktį naudojamos elektros energijos sąnaudų 
Vokietijoje ir Prancūzijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis J. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas Vokietijoje naudoja elektros energiją naktį. Pasak jo, šios elektros 
energijos kainos pastaraisiais metais staiga pakilo (dabar – 16 centų už kilovatvalandę). 
Peticijos pateikėjas gyvena netoli Prancūzijos sienos ir žino, jog Prancūzijoje elektros 
energijos kaina siekia tik 4,7 cento už kilovatvalandę. Šios nebrangios elektros energijos iš 
Prancūzijos Vokietijoje vis dėlto negalima įsigyti. Peticijos pareiškėjas teiraujasi, kaip 
paaiškinti, kad žmonėms ir prekėms sienos nebeegzistuoja, o energijai jos yra. Jis prašo tai 
išaiškinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas Vokietijoje naudoja elektros energiją naktį. Pasak jo, šios elektros 
energijos kainos pastaraisiais metais staiga pakilo (dabar – 16 centų už kilovatvalandę). 
Peticijos pateikėjas gyvena netoli Prancūzijos sienos ir tvirtina, jog Prancūzijoje elektros 
energijos kaina siekia tik 4,7 cento už kilovatvalandę, tačiau jis negali įsigyti šios pigios 
elektros energijos iš Prancūzijos Vokietijoje. Peticijos pareiškėjas teiraujasi, kaip paaiškinti, 
kad žmonėms ir prekėms sienos nebeegzistuoja, o energijai jos yra.
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Komisijos komentarai dėl peticijos

Komisija stebi pokyčius Vokietijos elektros energijos rinkoje. Jos leidinyje Europos elektros 
energijos rinkų ketvirčio ataskaitos (angl. QREEM) galima rasti informacijos apie rinkos 
dalyviams įtakos turėjusius veiksnius, taip pat apie biržų apyvartą ir kainas.

Nuoroda į QREEM: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

Atlikdama energetikos sektoriaus tyrimą Komisija taip pat išsamiai išnagrinėjo pasirinktas 
Europos didmenines elektros energijos rinkas, įskaitant Vokietijos rinką („Šešių didmeninių 
elektros energijos rinkų struktūra ir rezultatai 2003 m., 2004 m. ir 2005 m.”). Jo rezultatus 
galima rasti pasinaudojus šia nuoroda:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

2007 m. liepos 1 d. Europos Komisija atvėrė vartotojų rinkas konkurencijai. Nuo tos dienos 
buitiniai vartotojai gali laisvai pasirinkti savo energijos tiekėją. Vis dėlto tarpvalstybinis
energijos tiekimas mažmeniniam pardavimui nebuvo pradėtas dėl tam tikrų priežasčių, 
įskaitant atskiras licencijavimo ir balansavimo tvarkas ir jungiamosioms linijoms taikomus 
apribojimus. Kuriant dabar galiojančius teisės aktus trečiu Energijos vidaus rinkos dokumentų 
paketu įvestos tam tikros priemonės, kurios pagerins mažmeninių rinkų veikimą. Bus imtasi 
ne tik tiekėjo keitimo procedūrų valstybėse narėse racionalizavimui skirtų priemonių, bet taip
pat priemonių, skirtų patobulinti tarpvalstybinio licencijavimo tvarkas ir aiškiau išdėstyti 
rinkos dalyvių vaidmenį ir atsakomybę. Paketą valstybės narės turi įgyvendinti iki 2011 m. 
kovo 3 d. Per piliečių energetikos forumą Komisija taip pat toliau rengia konkurencijos 
didinimo mažmeninėse rinkose priemones ir saugo vartotojus. Tarp naujausių darbo rezultatų 
– rekomendacijos dėl atsiskaitymo ir skundų nagrinėjimo. Daugiau informacijos galima rasti 
pasinaudojus šia nuoroda:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Trečiu energijos paketu taip pat buvo siekiama padidinti elektros energijos srautų mainus tarp 
valstybių narių, dėl ko tikimasi, kad labiau integruosis nacionalinės mažmeninės rinkos kiek 
tai įmanoma atsižvelgiant į galiojančias prekybos ir balansavimo taisykles. Dėl to taip pat 
turėtų labiau padidėti mažmeninių kainų konvergencija. Vis dėlto elektros energija – tai tinklo 
prekė, todėl negalime atmesti galimybės, kad mažmeninėms rinkoms tapus labiau 
integruotomis abipus sienos kainos ir toliau skirsis dėl skirtingos kainos struktūros ir 
mokesčių kiekvienoje valstybėje narėje.

Išvada

Komisija pasiryžusi toliau dirbti siekdama didesnės elektros energijos rinkų integracijos 
didmeninės ir mažmeninės prekybos lygmenimis, kad kainos abipus sienos būtų kiek 
įmanoma panašios atsižvelgiant į galiojančias prekybos ir balansavimo taisykles, išlaidas ir 
mokesčius.“


