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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1425/2012, ktorú predkladá Mario Fico (taliansky štátny občan), 
o nákladoch na služby distribúcie energie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ žiada o zníženie nákladov na služby energetickej siete, pričom uvádza, že sú 
často vyššie než efektívne náklady na spotrebu. Tvrdí, že na základe toho by sa náklady na 
energiu uviedli viac do súladu so skutočnou spotrebou.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Náklady na dodávku energie konečnému spotrebiteľovi (priemysel aj domácnosti) 
pozostávajú nielen z nákladov na energetickú komoditu (elektrická energia alebo plyn), ale 
tiež z nákladov na používanie infraštruktúry (káble/potrubie na prenos a distribúciu), ktorá je 
potrebná na dodanie energie spotrebiteľovi. Vzhľadom na to účet za energiu obsahuje oba 
prvky, ako aj dodatočné poplatky a dane. Je pravda, že sieťové poplatky a dane môžu 
predstavovať významný podiel konečného účtu za energiu, situácia v jednotlivých členských 
štátoch je odlišná. Treba poznamenať, že podľa právnych predpisov EÚ (konkrétnejšie 
smernice 2009/72 o vnútornom trhu s elektrickou energiou a smernice 2009/73 o vnútornom 
trhu so zemným plynom) za stanovenie alebo schválenie regulovaných taríf za prepravu alebo 
distribúciu alebo metodiky ich výpočtu sú v súlade s transparentnými kritériami zodpovedné 
vnútroštátne regulačné orgány. Z právnych predpisov EÚ v tejto súvislosti nevyplýva Komisii 
nijaká úloha. Treba tiež poznamenať, že na základe taríf alebo metodík stanovených 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi musí byť možné vykonať nevyhnutné investície do sietí 
tak, aby sa prostredníctvom týchto investícií zabezpečila životaschopnosť sietí.
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Záver

Komisia poznamenáva, že začlenenie používania energetickej infraštruktúry do konečných 
účtov za energiu zodpovedá ekonomickej stránke poskytovania dodávok energie 
spotrebiteľom. Za metodiky stanovenia takých sieťových poplatkov sú úplne zodpovedné 
vnútroštátne regulačné orgány a v právnych predpisoch EÚ sa neustanovujú opatrenia v tejto 
oblasti na európskej úrovni.


