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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1397/2009, внесена от Steffen Beier, с германско гражданство, 
относно цените на електричеството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския съюз да прекрати практиките на 
доставчиците на електричество в Германия, като твърди, че въпреки че разходите от 
дълго време намаляват, от потребителите се изисква всяка година да плащат повече, 
генерирайки милиони печалба за доставчиците, от които не произтича никаква 
обществена полза. Той също така твърди, че се произвежда електричество, което 
надвишава търсенето, и излишъкът се изнася. Вносителят твърди, че както за другите 
стоки, свръхпроизводството следва да означава намаляване на цените.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията посочва, че цените постоянно се повишават, въпреки 
намаляващите разходи. Той също така твърди, че дори се изнася електроенергия в 
чужбина, което сочи наличието на излишък в предлагането на електроенергия в 
Германия. Такова голямо предлагане следва да доведе до намаляване на цените. 
Изглежда, че вносителят на петицията счита, че високите печалби на енергийните 
дружества са показател за антиконкурентно поведение.
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Трябва да се отбележи, че вносителят на петицията не посочва никакво конкретно 
антиконкурентно поведение. Той не споменава и конкретни производители на 
електроенергия в своята петиция.

Наскоро Комисията се намеси на енергийните пазари в Германия във връзка с дела 
COMP/B1/39388 – Германски пазар на електроенергия на едро, и COMP/B1/39389 –
Германски балансиращ пазар на електроенергия . Тези дела бяха насочени срещу най-
големия производител на електроенергия в Германия, E.ON AG. Комисията се 
опасяваше, че E.ON може да е оттеглил производствени мощности от пазара с цел да 
увеличи цените и може да е възпрепятствал нови инвестиции в производствени 
мощности. Освен това Комисията изрази опасения, че E.ON може да е 
облагодетелствал производствения си филиал при предоставяне на балансиращи
услуги, като в същото време е прехвърлял произтичащите от това разходи върху 
крайните потребители, и е възпрепятствал други производители на електроенергия да 
изнасят балансираща електроенергия в неговата преносна зона. E.ON предложи да се 
откаже от около 5 000 MW от своите производствени мощности, за да отговори на 
опасенията, свързани с пазара на производство на електроенергия . E.ON също така пое 
ангажимент да се откаже от своята мрежа на свръхвисоко напрежение, за да отговори 
на опасенията относно балансиращия пазар на електроенергия. В контекста на 
предложените от E.ON ангажименти, Комисията приключи своето разследване. 
Изпълнението на поетите ангажименти вече е към своя край.

Може да се очаква, че този безпрецедентен пакет от мерки ще промени из основи 
облика на германските пазари на електроенергия и ще даде възможност за по-голяма 
конкуренция. Той следва да има положително въздействие върху цените на 
електроенергията като пряка ползва за потребителите.

По отношение на доводите на вносителя на петицията относно износа трябва да се 
отбележи, че износът не представлява непременно положение на свръхпредлагане, 
което би довело до автоматично намаляване на цената при конкурентни условия. 
Износът обслужва търсенето в чужбина – следователно тези количества не оказват 
натиск върху цените на вътрешния пазар. Също така печалбите на енергийните 
дружества сами по себе си не са показател за антиконкурентно поведение. Въпреки 
това Комисията ще продължи да следи германските пазари на електроенергия , за да 
може да предприеме действие, ако възникнат признаци на потенциално 
антиконкурентно поведение. Трябва да се отбележи също, че на 2 февруари 2009 г. 
Комисията публикува резултатите от доклад за енергийните пазари, наред с другото, и 
обяви, че ще извърши по-подробен анализ на пазарите на електроенергия в ЕС-27 за 
домакинствата като потребители1. Резултатите от това задълбочено проучване се 
очакват през есента на 2010 г.

                                               
1 Вж. прессъобщение IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN и 
доклад: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf
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Представената от вносителя на петицията информация не дава възможност на 
Комисията точно да установи предполагаемо антиконкурентно поведение. Наскоро 
Комисията се намеси на германския пазар на електроенергия по две дела. Може да се 
очаква, че договорените в тези дела ангажименти ще имат положително въздействие 
върху конкуренцията.


