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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reikalauja, kad ES sustabdytų Vokietijos elektros tiekėjų taikomą 
praktiką. Pasak jo, jau keletą metų elektros pirkimo kaina krenta, tačiau kiekvienais metais 
gyventojai už elektrą moka vis daugiau. Peticijos pateikėjas aiškina, kad elektros energijos 
gamintojai kiekvienais metais gauna milijoninį pelną, tačiau gyventojai iš to naudos negauna. 
Anot peticijos pateikėjo, pagaminama daugiau elektros nei būtina, todėl ji eksportuojama. Jis 
mano, kad esant pertekliui kaina turėtų kristi – taip pat kaip ir kitų produktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad elektros energijos kainos nuolatos didėja, nors pirkimo kaina 
krinta. Jis taip pat teigia, kad elektros energija netgi eksportuojama į užsienį, o tai turėtų 
rodyti, kad Vokietijoje elektros pagaminama daugiau negu reikia. Taigi esant elektros 
pertekliui kaina turėtų kristi. Atrodo, kad peticijos pateikėjas mano, kad didelis energiją 
gaminančių bendrovių pelnas rodo konkurencijos teisės aktus pažeidžiančią veiklą.

Verta paminėti, kad peticijos pateikėjas nenurodo, kaip konkrečiai pažeidžiami konkurencijos 
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teisės aktai. Peticijoje jis taip pat nenurodo konkrečių elektros gamintojų.

Komisija neseniai įsikišo į Vokietijos energetikos rinką nagrinėdama bylas COMP/B1/39388 
– Vokietijos elektros energijos didmeninė rinka ir COMP/B1/39389 – Vokietijos elektros 
energijos balansavimo rinka. Šiose bylose nagrinėjama didžiausios Vokietijos energijos 
gamintojos E.ON AG veikla. Komisijai susirūpinimą kėlė tai, kad E.ON tariamai galėjo riboti 
turimus pajėgumus siekdama pakelti elektros energijos kainas ir kad ji galėjo sulaikyti naujas 
investicijas į gamybą. Be to, Komisijai susirūpinimą kėlė tai, kad E.ON galėjo suteikti 
pranašumą savo pavaldžiosioms įmonėms bei perkelti sąnaudas Vokietijos elektros energijos 
balansavimo rinkos galutiniam vartotojui, taip pat kliudyti kitų valstybių narių elektros 
gamintojams parduoti balansavimo energiją E.ON balansavimo rinkose. Siekdama padėti 
išspręsti su elektros gamybos rinka susijusius susirūpinimą keliančius klausimus, E.ON 
pasiūlė atsisakyti apie 5 000 MW savo gamybos pajėgumų ir įsipareigojo atsisakyti savo itin 
aukštos įtampos tinklo. Atsižvelgdama į E.ON pasiūlytus įsipareigojimus, Komisija užbaigė 
tyrimą. E.ON savo įsipareigojimus jau beveik įvykdė.

Yra pagrindas manyti, kad šios anksčiau niekada netaikytos priemonės iš esmės pakeis 
Vokietijos elektros energijos rinką ir suteiks galimybes atsirasti didesnei konkurencijai. Šios 
priemonės turėtų daryti teigiamą poveikį elektros kainoms, o iš to vartotojai gautų tiesioginės 
naudos.

Dėl peticijos pateikėjo argumentų, susijusių su energijos eksportu, verta paminėti, kad tai, kad 
energija yra eksportuojama, nebūtinai reiškia tai, kad esama energijos pertekliaus, dėl kurio 
(esant konkurencinėms sąlygoms) savaime sumažėtų energijos kaina. Eksportuojant elektrą 
patenkinama paklausa užsienyje, taigi perteklius nedaro spaudimo vidaus rinkos kainoms, o 
energetikos bendrovės pelnas nebūtinai reiškia, kad bendrovės veikla pažeidžiami 
konkurencijos teisės aktai. Nepaisant to, Komisija ir toliau stebės Vokietijos energetikos 
rinkas, kad atsiradus požymiams, rodantiems, kad gali būti pažeidžiami konkurencijos 
įstatymai, ji galėtų imtis veiksmų. Taip pat verta pažymėti, kad 2009 m. vasario 2 d. Komisija 
paskelbė ataskaitos apie energetikos rinkas ir kitus klausimus rezultatus ir pranešė, kad atliks 
išsamesnę 27 ES valstybių narių elektros energijos, tiekiamos namų ūkiams, rinkų analizę1. 
Tikimasi šio išsamaus tyrimo rezultatus paskelbti 2010 m. rudenį.

Peticijos pateikėjo Komisijai pateikta informacija neleidžia jai pripažinti įtarimų, kad minėta 
bendrovė vykdė konkurencijos teisės aktus pažeidžiančią veiklą. Komisija į Vokietijos 
elektros energijos rinką neseniai įsikišo nagrinėdama dvi bylas. Tikėtina, kad jomis pasiekti 
įsipareigojimai turės konkurencijai palankų poveikį.“

                                               
1 Žr. pranešimą spaudai IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN ir 
ataskaitą http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf.


