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Om: Andragende 1397/2009 af Steffen Beier, tysk statsborger, om elprisen

1. Sammendrag

Andrageren forlanger, at EU gør en ende på elektricitetsleverandørernes handlemåde i 
Tyskland. Ifølge andrageren er indkøbsprisen på elektricitet allerede faldet i flere år, men 
forbrugeren betaler hvert år mere for strømmen. Andrageren hævder, at 
elektricitetsproducenterne hvert år opnår milliongevinster, men at disse ikke kommer 
borgerne til gode. Ligeledes produceres der ifølge ham mere strøm end nødvendigt, og denne 
strøm eksporteres. Andrageren finder, at prisen må falde, dersom der er tale om et overskud, 
ligesom ved andre produkter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren anfører, at priserne er steget konstant trods faldende omkostninger. Han hævder 
endvidere, at elektricitet endda eksporteres til udlandet, hvilket burde tyde på et overskud af 
elektricitet i Tyskland. Et så stort udbud bør medføre faldende priser. Andrageren mener 
tilsyneladende, at energiselskabernes store overskud er et tegn på konkurrencebegrænsende 
adfærd. 

Det er værd at bemærke, at andrageren ikke nævner nogen specifik konkurrencebegrænsende 
adfærd, ligesom han heller ikke udpeger specifikke elektricitetsproducenter i sit andragende. 
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Kommissionen har for nylig grebet ind på energimarkederne i Tyskland med sagerne  
COMP/B1/39388 – Det tyske engrosmarked for elektricitet og COMP/B1/39389 – Det tyske 
balancemarked for elektricitet. Disse sager omhandlede Tysklands største energiproducent, 
E.ON AG. Kommissionen var betænkelig ved, at E.ON muligvis havde trukket 
produktionskapacitet fra markedet for at hæve priserne og muligvis havde afskrækket nye 
investeringer i produktionen. Endvidere var Kommissionen betænkelig ved, at E.ON muligvis 
havde favoriseret et tilknyttet produktionsselskab i forbindelse med levering af 
balancetjenester, men samtidig havde videreført resultaterne til de endelige forbrugere og 
forhindret andre elektricitetsproducenter i at eksportere balancekraft til transmissionsområdet. 
E.ON tilbød at frasælge omkring 5.000 MW af sin produktionskapacitet for at imødekomme 
betænkelighederne vedrørende produktionsmarkedet. E.ON gav ligeledes tilsagn om at 
frasælge sit ekstrahøje net for at imødekomme betænkelighederne vedrørende 
balancemarkedet for elektricitet. I lyset af E.ON's tilsagn har Kommissionen nu afsluttet 
undersøgelsen. Tilsagnene er næsten gennemført. 

Det kan forventes, at disse hidtil usete foranstaltninger vil ændre landskabet på det tyske 
elektricitetsmarked helt fundamentalt og bringe løfter om mere konkurrence. Det burde have 
en positiv indvirkning på elektricitetspriserne til direkte fordel for forbrugerne. 

Med hensyn til andragerens argumenter vedrørende eksport er det værd at bemærke, at 
eksport ikke nødvendigvis er et udtryk for en situation med for stort udbud, som på 
konkurrencemæssige vilkår ville medføre et automatisk prisfald. Eksport imødekommer 
efterspørgslen i udlandet – disse mængder lægger derfor ikke pres på de nationale priser. 
Endvidere er energiselskabernes overskud ikke i sig selv tegn på konkurrencebegrænsende 
adfærd. Kommissionen vil dog fortsat overvåge det tyske elektricitetsmarked for at kunne 
træffe foranstaltninger, hvis der skulle være tegn på en potentiel konkurrencebegrænsende 
adfærd. Det er ligeledes værd at bemærke, at Kommissionen den 2. februar 2009 
offentliggjorde resultaterne af en rapport om bl.a. energimarkeder, hvori den bekendtgjorde, at 
den ville gennemføre en mere detaljeret analyse af EU-27's elektricitetsmarkeder for 
husholdningsforbrugere1. Resultaterne fra denne grundige undersøgelse ventes i efteråret 
2010.

De oplysninger, som andrageren har fremsendt, giver ikke Kommissionen mulighed for 
præcist at identificere en påstået konkurrencebegrænsende adfærd. Kommissionen har for 
nylig grebet ind på det tyske elektricitetsmarked i to sager. Det kan forventes, at tilsagnene i 
disse sager vil få en konkurrencebefordrende virkning."

                                               
1 Se pressemeddelelse IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN og 
rapport: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf


