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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1076/2011, внесена от Gredo Förster, с германско гражданство, 
относно разходите за пренос на електроенергия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че не е правилно разходите за пренос на 
електроенергия на големи разстояния, както и разходите за загуби при пренос на 
електроенергия да се поемат от крайните потребители и малките доставчици на 
електроенергия. Той също така счита, че е налице нарушаване на конкуренцията на 
пазара на електроенергия, тъй като някои видове електроенергия биват субсидирани 
(атомна енергия), като в същото време малките дружества, които устойчиво 
произвеждат електроенергия трябва сами да поемат всички разходи и да плащат за 
субсидиите за големите доставчици на електроенергия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Петицията се отнася до преноса на електроенергия от далечни електроцентрали 
(вносителят на петицията дава за пример слънчевата енергия от Сахара) посредством 
мрежите на ЕС и иска паневропейско решение на някои от повдигнатите въпроси. По-
специално се изразява критика, че разходите се фактурират на потребителите въз 
основа на загуби от преносната система.

Коментари на Комисията
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Третият пакет относно вътрешния енергиен пазар е основата за създаването на 
регулаторна рамка, която е координирана в по-голяма степен на европейско равнище. 
По-специално Регламент (ЕО) № 714/2009 установява процедура за приемането на 
общи правила в цяла Европа в няколко области. Рамковите насоки и мрежовите кодове 
могат да предвиждат правила, например правила относно хармонизирани тарифни 
структури за пренос, или за обмен на балансиращата електроенергия. Това все още е 
регламентирано по различен начин в държавите – членки на ЕС. Европейската комисия 
подкрепя по-силното хармонизиране по отношение на тези въпроси.

Европа е изправена пред огромни предизвикателства през следващите десетилетия във 
връзка с това развитието на енергийната инфраструктура да позволи сигурност на 
доставките, интегриране на енергията от възобновяеми източници и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност. Планирането и интеграцията на европейската мрежа 
позволява спестяване на разходи. Ако например изграждането на интегрирана морска 
електропреносна мрежа в Северно море е успешно, могат да бъдат избегнати 20 % от 
разходите за разширяване на националната мрежа.

Преносът на електроенергия от трети страни на дълги разстояния води до загуби, които 
обаче биха могли значително да се ограничат чрез използването на определени 
технологии, като пренос на постоянен ток с високо напрежение (HVDC). Въпреки че 
остават загуби, свързани с преноса, в средносрочен план производството на 
електроенергия в слънчевите електроцентрали на Северна Африка би могло да стане 
обосновано от икономическа гледна точка, тъй като тези загуби ще бъдат 
компенсирани от значително по-високата интензивност на слънчевото греене в региона. 
Поради това съвременните „електропреносни магистрали“ биха ни позволили да 
използваме по по-икономичен начин потенциала, който имат Европа и нейните съседни 
страни по отношение на възобновяемите енергийни източници (напр. вятъра от 
Северно море, слънцето в средиземноморските държави). Освен това съответните 
инвестиции в Европа са необходими във всички случаи с оглед на по-нататъшната 
интеграция на европейските пазари на електроенергия, за да се гарантира 
безопасността и надеждността на доставките за клиентите. Поетите от потребителите 
допълнителни разходи са с ниска стойност. Разходите за преносната и разпределителна 
мрежа възлизат на около 25 % от общия размер на сметката за електроенергия в 
Германия, докато разходите за самата преносна мрежа са по-малко от 10 % от общите 
разходи за електроенергия.

Тарифите за пренос и разпределение се определят от националните регулаторни 
органи, в Германия – Bundesnetzagentur (Федералната агенция за мрежите) Тези тарифи 
трябва да бъдат недискриминационни и прозрачни, необходимо е да вземат под 
внимание сигурността на мрежата и да отразяват действително направените разходи. 
Това е така сега и ще остане така и в бъдеще.

Заключение

Комисията подкрепя проекти за разширяване на инфраструктурата в ЕС, независимо от 
това дали са за пренос на електроенергия, която е произведена в ЕС, или на внесена от 
държави извън ЕС електроенергия, стига те да имат положителен принос за 
интеграцията на пазара и сигурността на доставките. Тъй като потребителите на 
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мрежата също така имат пряка полза от една добре развита и модерна инфраструктура, 
е нормално те да съфинансират такъв вид инвестиции въз основа на одобрени от 
регулаторния орган тарифи.


