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Suġġett: Petizzjoni 1192/2009, imressqa minn J. K., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
it-tariffa ta’ billejl għall-elettriku fil-Ġermanja u Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant juża l-provvista tal-elettriku bit-tariffa ta’ billejl fil-Ġermanja. Huwa jafferma 
li l-prezz ta’ dan l-elettriku fl-aħħar snin għola ħafna (attwalment qiegħed 16-il ċenteżmu għal 
kull kilowott fis-siegħa). Il-petizzjonant joqgħod qrib il-fruntiera Franċiża u jaf li l-prezz fi 
Franza huwa biss ta’ 4.7 ċenteżmi għal kull kilowott fis-siegħa, iżda ma jistax jixtri dan l-
elettriku Franċiż irħis fil-Ġermanja. Il-petizzjonant jitlob spjegazzjoni dwar għaliex il-
fruntieri m’għadhomx jeżistu għall-persuni u għall-prodotti iżda għadhom jeżistu għall-
enerġija. Huwa jitlob kjarifika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant juża l-provvista tal-elettriku bit-tariffa ta’ billejl fil-Ġermanja. Huwa jafferma 
li l-prezz ta’ dan l-elettriku fl-aħħar snin għola ħafna (attwalment qiegħed 16-il ċenteżmu għal 
kull kilowott fis-siegħa). Il-petizzjonant joqgħod qrib il-fruntiera Franċiża u jsostni li l-prezz 
fi Franza huwa biss ta’ 4.7 ċenteżmi għal kull kilowott fis-siegħa, iżda ma jistax jixtri dan l-
elettriku Franċiż irħis fil-Ġermanja. Il-petizzjonant jitlob spjegazzjoni dwar għaliex il-
fruntieri m’għadhomx jeżistu għall-persuni u għall-prodotti iżda għadhom jeżistu għall-
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enerġija.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni qed issegwi l-iżviluppi li qed isiru fis-suq Ġermaniż tal-elettriku. Fil-
pubblikazzjoni tagħha, the Quarterly Reports on European Electricity Markets (ir-Rapporti 
ta’ Kull Tliet Xhur dwar is-Swieq Ewropej tal-Elettriku - QREEMs), wieħed jista’ jsib 
informazzjoni dwar il-fatturi li influwenzaw il-parteċipanti tas-suq kif ukoll il-qligħ tal-
kambju u l-prezzijiet. 

Din hi l-link għall-QREEMs: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

Fl-Inkjesta fis-Settur tal-Enerġija tagħha, il-Kummissjoni għamlet ukoll analiżi fil-fond tas-
swieq Ewropej tal-elettriku bl-ingrossa, inkluż is-suq Ġermaniż (“Struttura u prestazzjoni għal 
sitt iswieq tal-elettriku bl-ingrossa fl-2003, l-2004 u l-2005”). Ir-riżultati ta’ dan ix-xogħol 
jistgħu jinsabu f’din il-link: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Il-Kummissjoni Ewropea fetħet is-swieq tal-konsumatur għall-kompetizzjoni fl-1 ta’ Lulju 
2007. Minn dakinhar, il-konsumaturi residenzjali jinsabu fil-libertà li jagħżlu l-fornitur tal-
enerġija tagħhom. Madankollu, il-provvista transkonfinali tal-enerġija bl-imnut ma żviluppatx 
minħabba għadd ta’ raġunijiet inklużi l-iskemi separati ta’ liċenzjar u ta’ bbilanċjar u f’ċerti 
każijiet minħabba r-restrizzjonijiet tal-interkonnessjonijiet. Waqt it-tfassil tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti, it-Tielet Pakkett tas-Suq Intern tal-Enerġija introduċa għadd ta’ miżuri li se jtejbu l-
operazzjoni tas-swieq bl-imnut. Flimkien mal-miżuri biex itejbu l-proċeduri biex wieħed 
jaqleb minn fornitur ta’ servizz għal ieħor fl-Istati Membri, se jiġu introdotti miżuri li jtejbu l-
iskemi ta’ linċenzjar transkonfinali u li jiċċaraw l-irwoli u r-responsabilitajiet tal-parteċipanti 
tas-suq. Il-Pakkett għandu jiġi implimentat mill-Istati Membri fit-3 ta’ Marzu 2011.  Permezz 
tal-Forum taċ-Ċittadini dwar l-Enerġija, il-Kummissjoni qed tkompli wkoll tiżviluppa mezzi li 
bihom tiżdied il-kompetizzjoni fis-swieq bl-imnut u li bihom jiġu protetti l-konsumaturi. Ir-
rispons reċenti inkluda rakkomandazzjonijiet rigward il-kontijiet u l-ġestjoni tal-ilmenti. 
Aktar informazzjoni dwar il-ħidma tal-Forum tista’ tinsab f’din il-link: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

It-Tielet Pakket tal-Enerġija kellu wkoll l-għan li jżid l-iskambji tal-flussi tal-elettriku fil-
konfini tal-Istati Membri li nisperaw li kemm jista’ jkun se jwassal għaż-żieda fil-livell ta’ 
integrazzjoni tas-swieq nazzjonali bl-imnut fir-rigward tar-regoli eżistenti għall-kummerċ u l-
ibbilanċjar. Dan għandu wkoll iwassal għal żieda fil-konverġenza tal-prezzijiet bl-imnut. 
Għalkemm l-elettriku huwa element ewlieni ta’ netwerk, xorta ma jiġix eskluż li se jibqa’ 
jkun hemm differenzi fil-prezz fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera ladarba s-swieq bl-imnut ikunu 
saru aktar integrati minħabba l-istrutturi tal-prezz u t-taxxi f’kull ġuriżdizzjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ħadet l-impenn li tkompli tistinka sabiex ikun hemm aktar integrazzjoni tas-
swieq tal-elettriku kemm fil-livell tal-ingrossa kif ukoll fil-livell tal-imnut biex il-livelli tal-
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prezzijiet fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera kemm jista’ jkun ikunu jaqblu fir-rigward tar-regoli 
eżistenti tal-kummerċ u l-ibbilanċjar, l-ispejjeż u t-taxxi.


