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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1425/2012, внесена от Марио Фико, с италианско гражданство, 
относно разходите за услугите по електроразпределение

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска да се намалят разходите за мрежовите услуги, като 
посочва, че те често надвишават разходите за реалното потребление. Той твърди, че по 
този начин сметките за електроенергия ще съответстват в по-голяма степен на реалното 
потребление.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Цената на енергийните доставки за крайните потребители (както в промишлеността, 
така и домакинствата) включва не само цената на енергията като стока (електроенергия 
или газ), но също и разходите за използване на инфраструктурата (преносни и 
разпределителни кабели/тръбопроводи), необходими за доставяне на енергията до 
потребителите. Следователно сметките за енергия на крайните потребители съдържат и 
двата елемента, както и допълнителни налози и такси. Вярно е, че таксите за мрежовите 
услуги може да представляват съществен дял от крайната сметка, като положението 
варира в различните държави членки. Следва да се отбележи, че съгласно 
законодателството на ЕС (по-конкретно Директивата за електроенергията 2009/72 и 
Газовата директива 2009/73), отговорността за определяне или одобряване, в 
съответствие с прозрачни критерии, на тарифи за пренос или разпределение или 
техните методики се носи от националните регулаторни органи. Законодателството на 
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ЕС не предвижда никаква роля на Комисията в тази връзка. Следва да се отбележи 
също така, че тарифите или методиките, определени от националните регулаторни 
органи, трябва да дават възможност за извършване на необходимите инвестиции в 
мрежите по начин, осигуряващ надеждността на мрежите.

Заключение

Комисията отбелязва, че включването на използването на енергийната инфраструктура 
в крайните сметки за енергия за крайните потребители съответства на икономиката на 
предоставянето на енергийните доставки за потребителите. Методологиите за 
установяване на такива таксите за мрежата са изцяло отговорност на националните 
регулаторни органи, и законодателството на ЕС не предвижда действие по този въпрос 
на европейско равнище. 


