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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1425/2012 του Mario Fico, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
κόστος των υπηρεσιών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών του ενεργειακού δικτύου 
υποστηρίζοντας ότι συχνά υπερβαίνει το πραγματικό κόστος κατανάλωσης. Θεωρεί ότι, κατά 
τον τρόπο αυτόν, οι λογαριασμοί ενέργειας θα αντιστοιχούν περισσότερο στην πραγματική 
κατανάλωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Το κόστος της παροχής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές (τόσο στη βιομηχανία όσο και 
στα νοικοκυριά), συνίσταται όχι μόνο στο κόστος του αγαθού της ενέργειας αυτού καθεαυτού
(ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο), αλλά και στο κόστος της χρήσης των υποδομών
(δίκτυα μεταφοράς και διανομής καλώδια / αγωγοί) που απαιτείται για να φέρει την ενέργεια
προς τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, ο λογαριασμός για τους τελικούς καταναλωτές
περιλαμβάνει αμφότερα τα στοιχεία, καθώς και πρόσθετες εισφορές και φόρους. Είναι
αλήθεια ότι τα τέλη δικτύου και οι φόροι ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό μερίδιο του
τελικού λογαριασμού για την ενέργεια με την κατάσταση να ποικίλλει μεταξύ των κρατών 
μελών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (ειδικότερα την οδηγία 
για τον ηλεκτρισμό 2009/72 και την οδηγία για το αέριο 2009/73), η ευθύνη για τον 
καθορισμό ή την έγκριση, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, των τιμολογίων για τη μεταφορά ή
τη διανομή ή των σχετικών μεθοδολογιών βαρύνει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η
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νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπει κάποιο ρόλο για την Επιτροπή στον τομέα αυτό. Θα πρέπει
επίσης να σημειωθεί ότι τα τιμολόγια ή οι μεθοδολογίες που καθορίζονται από τις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επενδύσεις στα δίκτυα εις τρόπον
ώστε οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δικτύων.

Συμπέρασμα

Επιτροπή επισημαίνει ότι η ένταξη της χρήσης των υποδομών ενέργειας στους τελικούς
λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές αντιστοιχεί στο κόστος της παροχής ενέργειας 
για τους καταναλωτές. Οι μεθοδολογίες για τον καθορισμό αυτών των τελών δικτύου είναι
εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η δε νομοθεσία της 
ΕΕ δεν προβλέπει την ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


