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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1425/2012 af Mario Fico, italiensk statsborger, om serviceudgifterne 
i forbindelse med el-distribution

1. Sammendrag

Andrageren søger en nedsættelse af serviceudgifterne i forbindelse med el-distribution, idet 
han anfører, at disse udgifter hyppigt er højere end de faktiske forbrugsudgifter. Han hævder, 
at dette ville bidrage til at bringe energiregningerne mere på linje med det faktiske forbrug.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Omkostningerne ved energiforsyning til slutforbrugerne (både erhvervslivet og 
husholdninger) består ikke kun i prisen for selve energiproduktet (elektricitet eller gas), men 
også i omkostningerne ved brug af den infrastruktur (transmissions- og 
distributionsledninger/rør), der er nødvendigt for at levere energien til forbrugerne. Som følge 
heraf indeholder energiregningen til slutforbrugerne begge disse elementer samt yderligere 
gebyrer og afgifter. Det er rigtigt, at netværksgebyrer og afgifter kan udgøre en betydelig del 
af den endelige energiregning alt efter situationen i de enkelte medlemsstater. Det bør 
bemærkes, at det i henhold til EU-lovgivningen (nærmere bestemt elektricitetsdirektivet 
2009/72/EF og gasdirektivet 2009/73/EF) er de nationale reguleringsmyndigheder, der, ud fra 
gennemsigtige kriterier, har ansvaret for at fastsætte eller godkende transmissions- eller 
distributionstaksterne eller beregningsmetoderne hertil.  EU-lovgivningen giver ikke 
Kommissionen nogen rolle i denne forbindelse. Det bør ligeledes bemærkes, at takster eller 
beregningsmetoder, der fastsættes af de nationale reguleringsmyndigheder, skal give 
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mulighed for at foretage de nødvendige investeringer i netværkene på en sådan måde, at disse 
investeringer kan sikre netværkenes bæredygtighed. 

Konklusion

Kommissionen bemærker, at når anvendelsen af energiinfrastruktur medregnes på den 
endelige energiregning til slutforbrugerne, hænger det sammen med de økonomiske aspekter i 
forbindelse med energiforsyningen til forbrugerne. Metoderne til beregning af disse 
netværksafgifter hører fuldstændig under de nationale reguleringsmyndigheders ansvar, og 
EU-lovgivningen indeholder ingen bestemmelser om foranstaltninger på EU-niveau i denne 
forbindelse." 


