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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1192/2009, którą złożył J.K. (Niemcy) w sprawie nocnej taryfy na 
dostawy energii elektrycznej w Niemczech i we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję korzysta z nocnej taryfy na dostawy energii elektrycznej w Niemczech. 
Informuje on, że w ostatnich latach cena tej energii elektrycznej bardzo wzrosła (obecnie 
wynosi 16 centów/kWh). Składający petycję mieszka niedaleko granicy francuskiej i wie, że 
cena we Francji wynosi jedynie 4,7 centa/kWh, ale nie może on kupować taniej francuskiej 
energii elektrycznej w Niemczech. Składający petycję prosi o wytłumaczenie, dlaczego skoro 
nie istnieją granice dla ludzi i towarów, wciąż istnieją one dla energii. Składający petycję 
domaga się wyjaśnienia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Petycja

Składający petycję korzysta z nocnej taryfy na dostawy energii elektrycznej w Niemczech. 
Informuje on, że w ostatnich latach cena tej energii elektrycznej bardzo wzrosła (obecnie 
wynosi 16 centów/kWh). Składający petycję mieszka niedaleko granicy francuskiej
i oświadcza, że cena we Francji wynosi jedynie 4,7 centa/kWh, ale nie może on kupować 
taniej francuskiej energii elektrycznej w Niemczech. Składający petycję prosi
o wytłumaczenie, dlaczego skoro nie istnieją granice dla ludzi i towarów, wciąż istnieją one 
dla energii. 
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja śledzi zmiany na rynku energii elektrycznej w Niemczech. W publikacji 
zatytułowanej Kwartalne sprawozdania z europejskich rynków energii elektrycznej można 
znaleźć informacje o czynnikach, które wywarły wpływ na uczestników rynku, oraz dane
o obrocie i cenach.

Link do sprawozdań kwartalnych: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm.

W badaniu sektora energii elektrycznej Komisja przeprowadziła również dogłębną analizę 
wybranych europejskich hurtowych rynków energii elektrycznej, w tym rynku niemieckiego 
(„Struktura i działalność sześciu hurtowych rynków energii elektrycznej w latach 2003, 2004
i 2005”). Z wynikami tych prac można się zapoznać, korzystając z poniższego linku: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html.

Komisja Europejska otworzyła rynki konsumenckie na konkurencję dnia 1 lipca 2007 r. Po 
tym terminie konsumenci z gospodarstw domowych mogą swobodnie wybierać dostawcę 
energii. Mimo to transgraniczna detaliczna dostawa energii nie rozwinęła się z uwagi na 
szereg powodów, w tym odrębność systemów udzielania zezwoleń i systemów bilansowania,
a w niektórych wypadkach także z uwagi na ograniczenia linii międzysystemowych. Tworząc 
obecne prawodawstwo, w trzecim pakiecie dotyczącym wewnętrznego rynku energii 
wprowadzono szereg środków, które ulepszą funkcjonowanie rynków detalicznych. Oprócz 
środków usprawniających zmianę dostawcy w państwach członkowskich zostaną 
wprowadzone środki na rzecz ulepszenia transgranicznych systemów wydawania zezwoleń 
oraz dookreślenia ról i obowiązków uczestników rynku. Pakiet ma zostać wdrożony
w państwach członkowskich do 3 marca 2011 r. Ponadto za pośrednictwem Obywatelskiego 
Forum Energetycznego Komisja nadal rozwija środki na rzecz zwiększenia konkurencji na 
rynkach detalicznych i na rzecz ochrony konsumentów. Niedawne owoce tej działalności to 
między innymi zalecenia dotyczące wystawiania rachunków i rozpatrywania skarg. Dalsze 
informacje na temat prac forum można znaleźć, korzystając z poniższego linku: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm.

Trzeci pakiet energetyczny miał również na celu zwiększenie wymiany przepływu energii 
przez granice państw członkowskich, co, miejmy nadzieję, doprowadzi do zwiększenia 
poziomu integracji krajowych rynków detalicznych w ramach możliwości stwarzanych przez 
obecne przepisy dotyczące handlu i bilansowania. Powinno to również doprowadzić do 
zwiększenia spójności cen detalicznych. Energia elektryczna to towar sieciowy, więc mimo 
wszystko nie można wykluczyć, że różnice cenowe będą się utrzymywać po obu stronach 
granicy nawet po większym zintegrowaniu rynków detalicznych, z uwagi na odmienne 
struktury kosztów i podatków w poszczególnych jurysdykcjach. 

Wniosek

Komisja jest zaangażowana w kontynuowanie prac w celu dalszej integracji rynków energii 
elektrycznej zarówno na szczeblu hurtowym, jak i detalicznym, aby poziomy cen po obu 
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stronach granicy były jak najbardziej zbliżone w odniesieniu do obowiązujących przepisów 
dotyczących handlu i bilansowania, kosztów i podatków. 


