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Ref.: Petiția nr. 1425/2012, adresată de Mario Fico, de cetățenie italiană, privind costul 
serviciilor de distribuire a energiei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită o reducere a costurilor pentru serviciile oferite de rețeaua electrică, 
menționând că acestea sunt frecvent mai mari decât costurile de consum efective. El 
motivează că aceasta ar contribui la corelarea într-o mai mare măsură a facturilor la energie cu 
consumul concret.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Costul furnizării energiei pentru consumatorii finali (atât cei industriali, cât și gospodăriile) 
constă nu numai în costul produsului energetic în sine (electricitate sau gaze), ci și în costul 
utilizării infrastructurii (cabluri/conducte de transmisie și distribuție) necesare furnizării 
energiei pentru consumatori. În consecință, factura la energie pentru consumatorii finali 
conține ambele elemente, precum și taxe și impozite suplimentare. Este adevărat că spezele și 
taxele de rețea pot constitui o cotă importantă a facturii finale la energie, situația fiind diferită 
de la un stat membru la altul. Trebuie precizat faptul că, în conformitate cu legislația UE (mai 
exact, Directiva 2009/72 privind energia electrică și Directiva 2009/73 privind gazele), 
responsabilitatea stabilirii sau a aprobării, pe baza unor criterii transparente, a tarifelor de 
transmisie și de distribuție sau a metodologiei acestora revine autorităților naționale de 
reglementare. Legislația UE nu prevede niciun rol pentru Comisie în această privință. De 
asemenea, trebuie precizat că tarifele și metodologiile stabilite de autoritățile naționale de 
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reglementare trebuie să permită realizarea investițiilor necesare într-un mod care să permită 
investițiilor respective să asigure viabilitatea rețelelor.

Concluzie

Comisia precizează că includerea utilizării infrastructurii energetice în facturile finale la 
energie pentru consumatorii finali corespunde principiilor economice de furnizare a energiei 
pentru consumatori. Metodologiile de stabilire a taxelor de rețea reprezintă responsabilitatea 
deplină a autorităților naționale de reglementare, iar UE nu prevede acțiuni la nivel european 
pe această temă. 


