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Ġermaniża, dwar il-prezzijiet tal-elettriku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-UE biex twaqqaf il-prattiki ta’ fornituri tal-elettriku fil-Ġermanja 
waqt li jsostni li, għalkemm l-ispiża ilha tonqos għal żmien twil, il-konsumaturi huma mitluba 
jħallsu iktar kull sena, u b’hekk jiġġeneraw profitti bil-miljuni għall-fornituri li mhuma ta’
ebda benefiċċju għall-pubbliku. Huwa jsostni wkoll li qed jiġi ġġenerat iktar elettriku mid-
domanda u qed jiġi esportat. Huwa jargumenta li, bħal fil-każ ta’ kumditajiet oħra, 
produzzjoni ikbar mid-domanda, għandha tfisser li l-prezzijiet jaqgħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant jindika li l-prezzijiet qed jiżdiedu kontinwament minkejja l-ispejjeż li qed 
jonqsu. Huwa jsostni wkoll li l-elettriku huwa esportat ’il barra mill-pajjiż u dan għandu
jwassal għal provvista żejda tal-elettriku fil-Ġermanja. Tali provvista għolja għandha twassal 
għal tnaqqis fil-prezzijiet. Jidher li l-petizzjonant jikkunsidra l-profitti għolja tal-kumpaniji 
tal-enerġija bħala indikazzjoni ta’ mġiba antikompetittiva. 

Huwa tajjeb li jiġi nnutat li l-petizzjonant ma jindika l-ebda mġiba antikompetittiva. Huwa 
lanqas ma jindirizza produtturi tal-elettriku speċifiċi fil-petizzjoni tiegħu. 
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Reċentement, il-Kummissjoni interveniet fis-swieq tal-enerġija fil-Ġermanja bil-każijiet 
COMP/B1/39388 – is-Suq Ġermaniż tal-Bejgħ bl-Ingrossa tal-Elettriku u COMP/B1/39389 -
is-Suq Ġermaniż tal-Bilanċ tal-Elettriku. Dawn il-każijiet kienu jindirizzaw lill-akbar 
produttur Ġermaniż tal-enerġija E.ON AG. Il-Kummissjoni kellha tħassib li l-E.ON seta’ rtira 
l-kapaċità tal-ġenerazzjoni mis-suq sabiex iżid il-prezzijiet u seta’ fixkel investimenti ġodda 
fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. Aktar minn hekk, il-Kummissjoni kellha tħassib li l-E.ON seta’
ffavorixxa l-kumpanija affiljata tiegħu għall-forniment tas-servizzi tal-bilanċ, filwaqt li 
għadda l-ispejjeż li rriżultaw lill-konsumaturi aħħarin, u pprojbixxa lill-produtturi oħra tal-
elettriku milli jesportaw l-enerġija ta’ bilanċ fiż-żona ta’ trażmissjoni tiegħu. L-E.ON offra li 
jnaqqas madwar 5000 MW tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tiegħu biex jindirizza t-tħassib dwar 
is-suq tal-ġenerazzjoni. L-E.ON impenja ruħu biex inaqqas in-netwerk tal-vultaġġ għoli 
żżejjed sabiex jirrispondi għat-tħassib dwar is-suq tal-bilanċ tal-elettriku. Fid-dawl tal-impenji 
offruti mill-E.ON, il-Kummissjoni issa għalqet l-investigazzjoni tagħha. L-implimentazzjoni 
tal-impenji kważi tlestiet. 

Huwa mistenni li dan is-sett ta’ rimedji li ma kienx hawn bħalu se jbiddel b’mod fundamentali 
l-isfond tas-swieq Ġermaniżi tal-elettriku u jġib il-prospett ta’ aktar kompetizzjoni. Dan 
għandu jkollu impatt pożittiv fuq il-prezzijiet tal-elettriku għall-benefiċċju dirett tal-
konsumaturi. 

Fir-rigward tal-argumenti tal-petizzjonant rigward l-esportazzjonijiet huwa tajjeb li jiġi nnutat 
li l-esportazzjonijiet mhux bilfors jirrappreżentaw sitwazzjoni ta’ provvista żejda li tista’
twassal għal tnaqqis awtomatiku fil-prezz taħt il-kundizzjonijiet kompetittivi. L-
esportazzjonijiet jaqdu d-domanda ta’ barra - għalhekk dawn il-kwantitajiet ma jpoġġux 
pressjoni fuq il-prezzijiet nazzjonali. Barra minn hekk, il-profitti tal-kumpaniji tal-enerġija
bħala tali ma jagħtu l-ebda indikazzjoni ta’ mġiba antikompetittiva. Madankollu, il-
Kummissjoni se tkompli tissorvelja s-swieq Ġermaniżi tal-elettriku sabiex tkun tista’ tieħu 
azzjoni jekk jitfaċċaw indikazzjonijiet ta’ mġiba antikompetittiva potenzjali. Huwa tajjeb li 
jiġi nnutat ukoll li fit-2 ta’ Frar 2009 l-Kummissjoni ppubblikat ir-riżultati ta’ rapport li jkopri 
s-swieq tal-enerġija fost affarijiet oħra, u hija avżat li kienet se twettaq analiżi aktar dettaljata 
tas-swieq tal-elettriku tal-UE-27 għall-konsumaturi residenzjali1. Ir-riżultati minn dan l-
istudju fil-fond huma mistennija jkunu disponibbli fil-ħarifa tal-2010.

L-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant ma tippermettix lill-Kummissjoni tidentifika 
preċiżament imġiba antikompetittività. Reċentement, il-Kummissjoni interveniet fis-suq tal-
elettriku fil-Ġermanja f’żewġ każijiet. Huwa mistenni li l-impenji miksuba f’dawn il-każijet 
se jkollhom effett favur il-kompetizzjoni.

                                               
1 Ara l-istqarrija għall-istampa  IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=MT u 
r-rapport: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_mt.pdf


