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privind prețul la energia electrică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Uniunii Europene să pună capăt practicilor furnizorilor de energie 
electrică din Germania. Potrivit petiționarului, cu toate că prețul de achiziție a energiei 
electrice este în scădere de ani de zile, consumatorii plătesc în fiecare an din ce în ce mai mult 
pentru aceasta. Petiționarul afirmă faptul că producătorii de energie electrică obțin câștiguri de 
milioane în fiecare an, de care însă cetățenii nu beneficiază în nici un fel. De asemenea, 
petiționarul susține că se produce mai multă energie electrică decât este necesar, surplusul 
fiind exportat. Petiționarul susține faptul că atunci când este vorba de surplus, prețurile ar 
trebui să scadă, la fel ca în cazul tuturor celorlalte produse.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 08 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul arată că faptul că prețurile au crescut în mod constant, deși prețurile de achiziție 
s-au redus. De asemenea, acesta susține că energia electrică este chiar exportată în afara țării, 
lucru care ar trebui să indice un surplus de energie electrică furnizată în Germania. O astfel de 
furnizare în cantități ridicate ar trebui să ducă la o scădere a prețurilor. Se pare că petiționarul 
consideră că profiturile ridicate ale furnizorilor de energie electrică sunt un indicator al 
comportamentului anticoncurențial. 
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Trebuie remarcat că petiționarul nu indică niciun comportament anticoncurențial specific. De 
asemenea, acesta nu face referire în petiția sa la un furnizor anume de energie electrică. 

Comisia a intervenit recent pe piețele de energie din Germania, în cazurile COMP/B1/39388 –
piața germană cu ridicata a energiei electrice și COMP/B1/39389 – piața germană de energie 
electrică de echilibrare. Aceste cazuri se referă la cel mai mare producător german de energie 
electrică, E.ON AG. Comisia era preocupată de posibilitatea ca E.ON să fi retras din 
capacitatea de producție a energiei electrice de pe piață, în vederea creșterii prețurilor, și să fi 
descurajat investițiile noi în procesul de producere. Mai mult, Comisia era preocupată de 
posibilitatea ca E.ON să fi favorizat filiala sa de producție pentru furnizarea de servicii de 
echilibrare, transferând în același timp costurile rezultate asupra consumatorilor finali și i-a 
împiedicat pe ceilalți furnizori de energie electrică să exporte energie electrică de echilibrare 
în cadrul ariei sale de distribuție. E.ON s-a oferit să cedeze aproximativ 5000 MW din 
capacitatea proprie de producție pentru a răspunde preocupărilor legate de piața producției. 
E.ON s-a angajat, de asemenea, să cedeze rețelele sale de tensiune foarte înaltă pentru a veni 
în întâmpinarea preocupărilor privind piața de echilibrare a energiei electrice. Având în 
vedere angajamentele luate de către E.ON, Comisia a închis acum investigația. Punerea în 
aplicare a angajamentelor este realizată aproape în totalitate. 

Este de așteptat că acest set de compensații fără precedent să schimbe fundamental structura 
piețelor germane de energie și să aducă perspectiva unei concurențe mai ridicate. Ar trebui să 
aibă un impact pozitiv asupra prețurilor la energia electrică, spre beneficiul direct al 
consumatorilor. 

În privința argumentelor petiționarului privind exporturile, trebuie remarcat că exporturile nu 
reprezintă neapărat o situație de supraaprovizionare care ar duce la o scădere automată a 
prețurilor în condiții de concurență. Exporturile servesc cererea din afara țării – aceste 
cantități, prin urmare, nu exercită presiuni asupra prețurilor interne. De asemenea, profiturile 
furnizorilor de energie electrică nu reprezintă, prin urmare, un indicator al comportamentului 
anticoncurențial. Cu toate acestea, Comisia va continua să monitorizeze piețele germane de 
energie electrică, pentru a putea lua măsuri dacă vor apărea semne de comportament potențial 
anticoncurențial. De asemenea, ar trebui remarcat faptul că la 2 februarie 2009, Comisia a 
publicat rezultatele unui raport care acoperă, printre altele, piețele de energie și în care se 
anunță că va efectua o analiză mai detaliată privind piețele de energie electrică pentru 
consumatorii casnici ai UE 271. Rezultatele acestui studiu aprofundat sunt așteptate în toamna 
anului 2010.

Informațiile depuse de către petiționar nu permit Comisiei să identifice cu precizie un pretins 
comportament anticoncurențial. Comisia a intervenit recent pe piața germană a energiei 
electrice în două cazuri. Este de așteptat ca angajamentele obținute în aceste cazuri să aibă un 
efect favorabil concurenței.

                                               
1 A se vedea comunicatul de presă IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN și 
raportul: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf


