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τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καλεί την ΕΕ να δώσει τέλος στις πρακτικές των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας 
στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας 
μειώνεται κάθε χρόνο, αλλά ο πολίτης πληρώνει κάθε χρόνο περισσότερα για ρεύμα. 
Υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας έχουν κάθε χρόνο κέρδη εκατομμυρίων, 
αλλά οι πολίτες δεν επωφελούνται καθόλου από αυτά. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, 
παράγεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση είναι αναγκαία, η οποία και εξάγεται. Ο 
αναφέρων εκτιμά ότι, εφόσον υπάρχει πλεόνασμα, η τιμή πρέπει να μειωθεί, όπως ισχύει για 
τους άλλους παραγωγούς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται συνεχώς, παρά το μειούμενο κόστος. 
Ισχυρίζεται ακόμη ότι ηλεκτρική ενέργεια εξάγεται και στο εξωτερικό, κάτι που υποδεικνύει 
πλεόνασμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία. Αυτά τα υψηλά επίπεδα παροχής 
πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών. Φαίνεται ότι ο αναφέρων θεωρεί ότι τα υψηλά 
κέρδη των εταιρειών ενέργειας αποτελούν ένδειξη αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναφέρων δεν αναφέρει συγκεκριμένη αντιανταγωνιστική 
συμπεριφορά. Ούτε επισημαίνει συγκεκριμένους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην 
αναφορά του.

Η Επιτροπή παρενέβη πρόσφατα στις αγορές ενέργειας της Γερμανίας με τις υποθέσεις 
COMP/B1/39388 – Γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και COMP/B1/39389 -
Γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υποθέσεις απευθύνονται στον 
μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία, την E.ON AG. Η Επιτροπή 
εξέφρασε την ανησυχία ότι η E.ON μπορεί να έχει αποσύρει δυναμικό παραγωγής από την 
αγορά προκειμένου να αυξήσει τις τιμές και ότι μπορεί να έχει αποθαρρύνει νέες επενδύσεις 
στον τομέα της παραγωγής. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η E.ON μπορεί 
να έχει ευνοήσει τις θυγατρικές της στον τομέα της παραγωγής για την παροχή υπηρεσιών 
εξισορρόπησης, μετακυλώντας ταυτόχρονα το κόστος που προκύπτει στον τελικό 
καταναλωτή, και ότι εμπόδισε άλλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να εξαγάγουν 
ενέργεια εξισορρόπησης στη ζώνη μεταφοράς της. Η E.ON πρότεινε την εκποίηση περίπου 
5 000 MW του δυναμικού παραγωγής της για να άρει τους προβληματισμούς σχετικά με την 
αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η E.ON δεσμεύτηκε επίσης να εκποιήσει το δίκτυο 
υπερυψηλής τάσης για να άρει τις επιφυλάξεις σχετικά με την αγορά εξισορρόπησης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων που πρότεινε να αναλάβει της E.ON, 
η Επιτροπή περάτωσε την έρευνά της. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί.

Μπορεί να αναμένεται ότι αυτή η άνευ προηγουμένων δέσμη επανορθωτικών μέτρων θα 
αλλάξει θεμελιωδώς το τοπίο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία και θα ανοίξει 
τις προοπτικές για περισσότερο ανταγωνισμό. Αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στις 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προς άμεσο όφελος των καταναλωτών.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αναφέροντα σχετικά με τις εξαγωγές, αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι εξαγωγές δεν εκφράζουν απαραίτητα μια κατάσταση υπερπροσφοράς που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε αυτόματη μείωση των τιμών υπό ανταγωνιστικούς όρους. Οι εξαγωγές 
υπηρετούν τη ζήτηση στο εξωτερικό – συνεπώς, οι ποσότητες αυτές δεν ασκούν πιέσεις στις 
εγχώριες τιμές. Επίσης, τα κέρδη των εταιρειών ενέργειας δεν υποδεικνύουν 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει δράση εάν 
παρουσιαστούν ενδείξεις ενδεχόμενης αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι στις 2 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα έκθεσης 
που καλύπτει μεταξύ άλλων τις αγορές ενέργειας, και ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να 
διενεργήσει πιο λεπτομερή ανάλυση των αγορών ενέργειας της ΕΕ των 27 για τους οικιακούς 
καταναλωτές1. Τα αποτελέσματα αυτής της ενδελεχούς μελέτης αναμένονται το φθινόπωρο 
του 2010.

Οι πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να προσδιορίσει 
επακριβώς εικαζόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Η Επιτροπή παρενέβη πρόσφατα 

                                               
1 Βλ. το δελτίο Τύπου IP/09/202 που διατίθεται στη διεύθυνση 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EL&g
uiLanguage=en και την έκθεση που διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf
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στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία σε δύο υποθέσεις. Μπορεί να αναμένεται ότι 
η επιτευχθείσα ανάληψη δεσμεύσεων θα έχει θετικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό.


