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Ref.: Petiţia nr. 1192/2009, adresată de J. K., de cetăţenie germană, privind 
costurile electricităţii în Germania şi Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este utilizator de energie electrică tarifată în regim de noapte în Germania. În 
opinia sa, preţul energiei electrice a crescut exploziv în ultimii ani (în prezent fiind de 16 cenţi 
per kilowatt/oră). Petiţionarul locuieşte aproape de graniţa cu Franţa şi ştie că preţul energiei 
electrice în Franţa este de doar 4,7 cenţi per kWh. Petiţionarul se plânge de faptul că nu poate 
importa energia electrică ieftină din Franţa în Germania. Petiţionarul se întreabă cum se 
explică faptul că nu mai există graniţe pentru persoane şi bunuri, însă pentru energie, acestea 
încă mai sunt valabile. Petiţionarul solicită clarificări.   

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiţia

Petiţionarul utilizează energia electrică tarifată în regim de noapte din Germania. În opinia sa 
preţul energiei electrice a crescut exploziv în ultimii ani (în prezent fiind de 16 cenţi per 
kilowatt/oră). Petiţionarul locuieşte aproape de graniţa cu Franţa şi ştie că preţul energiei 
electrice în Franţa este de doar 4,7 cenţi per kWh. Petiţionarul se plânge de faptul că nu poate 
importa energia electrică ieftină din Franţa în Germania. Petiţionarul se întreabă cum se 
explică faptul că nu mai există graniţe pentru persoane şi bunuri, însă pentru energie, acestea 
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încă mai sunt valabile. 

Comentariile Comisiei asupra petiţiei

Comisia urmăreşte evoluţiile de pe piaţa germană de electricitate. În publicaţia sa, Raportul
trimestrial asupra pieţelor europene de electricitate, se pot găsi informaţii referitoare la 
factorii care au influenţat participanţii la piaţă, precum şi cifra de afaceri şi preţurile. 

Link-ul către raportul menţionat anterior: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

În cadrul anchetei sale din sectorul energiei, Comisia a realizat şi o analiză detaliată a 
anumitor pieţe europene cu ridicata ale electricităţii, inclusiv piaţa germană („Structura şi 
performanţa a şase pieţe cu ridicata ale energiei electrice în 2003, 2004 şi 2005”.) Rezultatele 
acestei analize se pot găsi la următoarea adresă: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Comisia Europeană a deschis concurenţei piaţa consumatorilor la 1 iulie 2007. Începând cu 
această dată, consumatorii casnici au avut libertatea de a-şi alege furnizorul de energie 
electrică. Cu toate acestea, furnizarea cu amănuntul de energie transfrontalieră nu s-a 
dezvoltat dintr-o serie de motive, inclusiv licenţele separate şi regimurile de echilibrare, iar în 
unele cazuri, din cauza restricţiilor de interconectare. Consolidând legislaţia actuală, cel de-al 
treilea pachet privind piaţa internă a energiei a introdus o serie de măsuri care vor îmbunătăţi 
funcţionarea pieţelor cu amănuntul. Pe lângă aceste măsurile de simplificare a procedurilor de 
schimbare a operatorilor în cadrul statelor membre, se vor introduce măsuri de îmbunătăţire a 
regimurilor de autorizare transfrontalieră şi de clarificare a rolurilor şi responsabilităţilor 
participanţilor de pe piaţă. Pachetul va fi pus în aplicare de către statele membre până la 3 
martie 2011. Prin intermediul forumului cetăţenesc pentru energie, Comisia continuă şi 
dezvoltarea mijloacelor de creştere a concurenţei pe pieţele cu amănuntul şi protejarea 
consumatorilor. Rezultatele recente au inclus recomandări privind facturarea şi gestionarea 
plângerilor. Pentru informaţii suplimentare privind activitatea forumului accesaţi: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Cel de-al treilea pachet privind sectorul energetic vizează şi creşterea schimburilor de flux de 
electricitate peste graniţele statelor membre care se speră că va duce la creşterea nivelului de 
integrare a pieţelor naţionale cu amănuntul cât mai mult posibil în ceea ce priveşte regulile 
existente legate de comercializare şi echilibrare. Acest fapt ar trebui să determine, de 
asemenea, creşterea convergenţei preţurilor cu amănuntul. Deoarece electricitatea reprezintă 
un produs de reţea, nu se exclude totuşi faptul ca diferenţele de preţ să continue să existe de 
ambele părţi ale graniţei odată ce pieţele cu amănuntul vor deveni mai integrate datorită 
structurilor diferite ale preţurilor şi taxelor din fiecare jurisdicţie. 

Concluzie

Comisia se angajează să continue eforturile de integrare a pieţelor energetice atât la nivel de 
comercializare cu ridicata, cât şi la nivel de comercializare cu amănuntul, astfel încât 
nivelurile preţurilor de ambele părţi ale graniţelor să conveargă cât mai mult posibil în ceea ce 
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priveşte regulile de comercializare şi echilibrare, costurile şi taxele existente. 


