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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1076/2011 af Gredo Förster, tysk statsborger, om udgifterne til 
transport af elektricitet

1. Sammendrag

Andrageren finder det forkert, at udgifter til transport af elektricitet over store afstande samt 
omkostninger forbundet med energitab under transporten opkræves fra slutbrugeren og små 
energileverandører. Han mener endvidere, at der er tale om konkurrenceforvridning på 
energimarkedet, fordi der gives støtte til bestemte typer af energi (kerneenergi), mens små 
energiselskaber med en bæredygtig produktion skal bære alle udgifter selv og betale for 
tilskud til store energileverandører.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andragendet drejer sig om transport af elektricitet fra fjerntliggende kraftværker (som 
eksempel nævner andrageren solenergi fra Sahara) gennem EU-net, og der anmodes om en 
paneuropæisk løsning på nogle af de rejste spørgsmål. Det kritiseres især, at omkostningerne 
omfordeles til forbrugerne på grundlag af transmissionssystemtab.

Kommissionens bemærkninger

Den tredje interne energipakke danner grundlag for indførelsen af en lovgivningsramme, som 
er mere koordineret på europæisk niveau. Navnlig er der i forordning (EF) nr. 714/2009 
fastsat en procedure for vedtagelsen af fælles regler i hele Europa på adskillige områder. Med 
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retningslinjer for rammerne og netregler kan der fastsættes regler for f.eks. harmoniserede 
transmissionstarifstrukturer eller for udveksling af afbalanceringsenergi. Disse områder 
reguleres stadig forskelligt i EU's medlemsstater. Kommissionen støtter en stærkere 
harmonisering af disse områder.

Europa står over for enorme udfordringer i de kommende årtier med hensyn til udviklingen af 
energiinfrastrukturen med henblik på forsyningssikkerhed, integration af vedvarende energi 
og gennemførelse af energieffektivitetsfremmende foranstaltninger. Europæisk 
netplanlægning og -integration giver mulighed for omkostningsbesparelser. Hvis f.eks. 
opførelsen af et integreret offshorenet i Nordsøen lykkes, kunne 20 % af omkostningerne i 
forbindelse med udvidelsen af det nationale net undgås.

Transport af elektricitet fra tredjelande over lange afstande fører til tab, hvilket imidlertid 
kunne begrænses væsentligt ved at anvende visse teknologier, såsom højspændt 
jævnstrømsoverføring (HVDC). Elproduktion i nordafrikanske solenergianlæg kunne på 
mellemlang sigt være fornuftig økonomisk set, til trods for de vedvarende transmissionstab, 
da disse kunne kompenseres af en langt højere strålingsintensitet i regionen. Moderne 
"elmotorveje" ville derfor give os mulighed for på en mere omkostningseffektiv måde at 
udnytte det potentiale, som Europa og dets nabolande har med hensyn til vedvarende 
energikilder (f.eks. vindkraft i Nordsøen og solenergi i Middelhavslandene). De tilsvarende 
investeringer i Europa er desuden under alle omstændigheder nødvendige med henblik på en 
yderligere integration af de europæiske elektricitetsmarkeder for at sikre en sikker og 
pålidelig forsyning til kunderne. De ekstra omkostninger, som pålægges forbrugeren, er i den 
lave ende. Omkostningerne for transmissions- og forsyningsnettet er på ca. 25 % af den 
samlede elregning i Tyskland, mens transmissionsnettet selv udgør mindre end 10 % af de 
samlede elektricitetsomkostninger.

Transmissions- og distributionstarifferne fastsættes af de nationale regulerende myndigheder, 
i Tyskland Bundesnetzagentur (forbundsnetagenturet). Disse tariffer skal være 
ikkediskriminerende og gennemsigtige og skal tage højde for netværkssikkerheden og afspejle 
de faktiske omkostninger. Dette er tilfældet nu og vil fortsat være det i fremtiden.

Konklusion

Kommissionen støtter projekter vedrørende udvidelse af infrastrukturen i EU, hvad enten det 
drejer sig om transport af elektricitet produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU, 
så længe disse bidrager positivt til markedsintegration og forsyningssikkerhed. Da 
netbrugerne også har direkte fordel af en veludviklet og moderne infrastruktur, er det ikke 
underligt, at de er med til at finansiere sådanne investeringer på grundlag af tariffer, som 
godkendes af de regulerende myndigheder."


