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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1425/2012, którą złożył Mario Fico (Włochy), w sprawie kosztów 
usług dystrybucji energii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pragnie uzyskać obniżkę kosztów usług elektroenergetycznych, 
wskazując, że często przewyższają one realne koszty zużycia energii. Twierdzi, że dzięki 
temu rachunki za energię lepiej odzwierciedlałyby stopień faktycznego zużycia energii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Koszty dostarczania energii użytkownikom końcowym (zarówno przemysłowym, jak i 
gospodarstwom domowym) składają się nie tylko z kosztów samego produktu 
energetycznego (energii elektrycznej lub gazu), ale również z kosztów użytkowania 
infrastruktury (kabli i rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych) niezbędnej do 
dostarczania energii konsumentom. W związku z tym w skład rachunku za energię dla 
użytkowników końcowych wchodzą oba te elementy, jak również dodatkowe opłaty i podatki.
Prawdą jest, że opłaty i podatki sieciowe mogą stanowić ważną część składową ostatecznego 
rachunku za energię, sytuacja różni się w poszczególnych państwach członkowskich.  Należy 
zauważyć, że zgodnie z przepisami UE (w szczególności dyrektywy w sprawie energii 
elektrycznej 2009/72 i dyrektywy w sprawie gazu ziemnego 2009/73), za ustalanie lub 
zatwierdzanie, na podstawie przejrzystych kryteriów, taryf za przesyłanie lub za dystrybucję 
lub metod ich obliczania odpowiedzialne są krajowe organy regulacyjne. Ustawodawstwo UE 
nie przewiduje żadnej roli dla Komisji w tym zakresie. Należy również zauważyć, że ustalane 
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przez krajowe organy regulacyjne taryfy lub metody obliczania muszą umożliwiać 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w sieci w sposób zapewniający możliwość działania 
sieci.  
Wniosek

Komisja zauważa, że zawarcie kosztów użytkowania infrastruktury energetycznej w 
rachunkach za energię dla użytkowników końcowych odpowiada ekonomice dostarczania 
energii konsumentom. Metody obliczania takich opłat sieciowych leżą całkowicie w gestii 
krajowych organów regulacyjnych, a ustawodawstwo UE nie przewiduje działań w tym 
zakresie na szczeblu europejskim. 


