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Dotyczy: Petycji 1397/2009, którą złożył Steffen Beier (Niemcy) w sprawie cen energii 
elektrycznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa UE do położenia kresu praktykom dostawców energii elektrycznej
w Niemczech, utrzymując, że choć koszty spadają od dłuższego czasu, konsumenci muszą 
płacić coraz więcej każdego roku. Generują oni w ten sposób milionowe zyski dostawców,
z czym nie wiąże się żadna korzyść publiczna. Składający petycję twierdzi też, że energia 
elektryczna produkowana jest w nadmiarze w stosunku do popytu i jest eksportowana. 
Przekonuje on, że tak jak w przypadku innych towarów, nadwyżka produkcji powinna 
oznaczać spadające ceny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję informuje, że ceny cały czas rosną mimo malejących kosztów. Twierdzi
on również, że energia elektryczna jest nawet eksportowana za granicę, co powinno 
wskazywać na istnienie jej nadwyżek w Niemczech. Taka duża podaż powinna prowadzić do 
spadku cen. Wydaje się, że składający petycję uznaje, iż wysokie zyski przedsiębiorstw 
energetycznych wskazują na zachowanie antykonkurencyjne. 

Warto zauważyć, że składający petycję nie informuje o żadnym konkretnym przypadku 
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postępowania antykonkurencyjnego. W swojej petycji nie odnosi się on też do żadnych 
konkretnych producentów energii elektrycznej. 

Ostatnio Komisja interweniowała na rynkach energii w Niemczech w sprawie
COMP/B1/39388 – niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz w sprawie
COMP/B1/39389 – niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej. Sprawy te dotyczyły 
największego niemieckiego producenta energii E.ON AG. Komisja miała obawy, że E.ON 
mógł wycofać z rynku zdolności do wytwarzania mocy, tak aby podnieść ceny, mógł też 
wstrzymać nowe inwestycje w zakresie wytwarzania mocy. Ponadto Komisja niepokoiła się, 
że podczas świadczenia usług bilansujących E.ON mógł faworyzować producenta 
stowarzyszonego, przenosząc związane z tym koszty na finalnych odbiorców, i uniemożliwiał 
innym wytwórcom mocy eksportowanie energii bilansującej do jego strefy przesyłu. E.ON 
zaoferował zrzeczenie się około 5000 MW własnej zdolności do wytwarzania mocy, tak aby 
odnieść się do obaw dotyczących rynku wytwarzania mocy. E.ON zobowiązał się też do 
zrzeczenia się sieci o najwyższym napięciu, aby rozwiać obawy w odniesieniu do rynku 
bilansującego energii elektrycznej. W świetle zobowiązań podjętych przez E.ON Komisja 
zamknęła swoje dochodzenie. Realizacja tych zobowiązań jest prawie zakończona. 

Można się spodziewać, że ten bezprecedensowy zestaw środków zaradczych w zasadniczy 
sposób zmieni obraz niemieckich rynków energii elektrycznej i stworzy perspektywę 
większej konkurencji. Powinien on mieć pozytywny wpływ na ceny energii elektrycznej
z bezpośrednią korzyścią dla odbiorców. 

W odniesieniu do argumentów składającego petycję dotyczących eksportu warto zauważyć, 
że niekoniecznie oznacza on stan nadwyżki, który prowadzi do automatycznej obniżki ceny
w warunkach konkurencji. Eksport służy zaspokajaniu popytu za granicą – a zatem ilości te 
nie oddziałują na ceny krajowe. Również zyski przedsiębiorstw energetycznych jako takie nie 
wskazują na zachowanie antykonkurencyjne. Komisja będzie jednak nadal monitorowała 
niemieckie rynki energii elektrycznej, tak aby móc podjąć działania, jeżeli pojawią się oznaki 
ewentualnego zachowania antykonkurencyjnego. Warto też zauważyć, że w dniu 2 lutego 
2009 r. Komisja opublikowała wyniki zawarte w sprawozdaniu dotyczącym między innymi 
rynków energii i zakomunikowała, że przeprowadzi bardziej szczegółową analizę 27 unijnych 
rynków energii elektrycznej dla gospodarstw domowych1. Wyniki tej dogłębnej analizy 
spodziewane są na jesieni 2010 roku.

Informacje przedłożone przez składającego petycję nie umożliwiają Komisji dokładnego 
ustalenia, czy wystąpiło rzekome postępowanie antykonkurencyjne. Ostatnio Komisja
w dwóch przypadkach interweniowała na rynku energii elektrycznej w Niemczech. Można się
spodziewać, że dotrzymanie zobowiązań podjętych w związku z tymi sprawami będzie miało
efekt sprzyjający konkurencji.

                                               
1 Patrz komunikat prasowy IP/09/202:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=PL
oraz sprawozdanie: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_pl.pdf.


