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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója igazságtalannak tartja, hogy az elektromos áram nagy távolságokon 
történő szállításának, valamint a szállítás közben történő energiaveszteségnek a költségei a 
végfelhasználókra és a kisebb energiatermelőkre hárulnak. Úgy véli továbbá, hogy az 
energiapiacon torzult a verseny azáltal, hogy bizonyos energiafajtákat támogatnak (pl. az 
atomenergiát), míg a kisméretű, fenntartható módon termelő energiavállalatoknak minden 
költséget maguknak kell viselniük, és hozzá kell járulniuk a nagy energiatermelőknek 
fizetendő támogatáshoz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója a távoli erőművekből (példaként említi a Szaharából érkező napenergiát) 
uniós hálózatokon keresztül lebonyolított villamosenergia-szállításról tesz említést, és 
páneurópai megoldást sürget a felvetett kérdések egy részére. A petíció benyújtója különösen 
azt kifogásolja, hogy a költségeket az átviteli rendszerek veszteségeinek arányában a 
fogyasztókra hárítják.

A Bizottság észrevételei
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A harmadik belső energiapiaci csomag egy koordináltabb európai szintű szabályozási keret 
létrehozásának az alapja. Különösen a 714/2009/EK rendelet határoz meg eljárásokat a közös 
európai szabályok elfogadására számos területen. A keret-iránymutatások és a hálózati kódok 
rendelkezhetnek például a harmonizált átviteli tarifaszerkezetekre, illetve a kiegyenlítő 
energia cseréjére vonatkozó szabályokról. Ezek az uniós tagállamokban még mindig eltérő 
szabályozás alá esnek. Az Európai Bizottság támogatja e kérdések erőteljesebb 
összehangolását.

Az ellátási biztonság biztosítása, a megújuló energia integrációja és az energiahatékonysági 
intézkedések végrehajtásának érdekében végzett energiainfrastruktúra-fejlesztés terén Európa 
óriási kihívásokkal néz szembe az elkövetkező néhány évtizedben. Az európai hálózati 
tervezés és integráció költségmegtakarítást tesz lehetővé. Amennyiben például sikerül 
kiépíteni az északi-tengeri integrált part menti hálózatot, a nemzeti hálózatfejlesztés 
költségeinek 20%-át meg lehetne takarítani.

A harmadik országokból, nagy távolságokon keresztül szállított villamos energia 
veszteségekkel jár, amit azonban bizonyos technológiák – mint például a nagyfeszültségű 
egyenáram átviteli hálózat (HVDC) – alkalmazásával jelentős mértékben lehet csökkenteni. 
Az észak-afrikai napenergia-erőművekben történő villamosenergia-termelés középtávon a 
fennmaradó átváltási veszteségek ellenére is gazdasági szempontból ésszerűvé válhat, hiszen 
ezeket kompenzálja a régióban jellemző lényegesen magasabb sugárzási intenzitás. Ezért a 
modern „villamosenergia-autópályák” lehetővé teszik a számunkra, hogy jóval 
költséghatékonyabb módon használjuk ki az Európában és a szomszédos országokban rejlő 
(pl. az északi-tengeri szélenergia és a földközi-tengeri napenergia nyújtotta) megújuló 
energiaforrás potenciált. Emellett a kapcsolódó európai beruházások minden esetben 
elengedhetetlenek az európai villamosenergia-piacoknak a biztonságos és megbízható 
ügyfélellátást biztosító további integrációja érdekében. A fogyasztói oldalon jelentkező 
többletköltségek elenyészőek. Az átviteli és elosztó rendszer költsége az összes német 
villamosenergia-költség nagyjából 25%-át teszi ki, míg az átviteli rendszer önmagában az 
összes villamosenergia-költség kevesebb, mint 10%-át jelenti.

Az átviteli és elosztási tarifákat a nemzeti szabályozó hatóságok határozzák meg, ez 
Németországban a Bundesnetzagentur (a Szövetségi Hálózati Ügynökség). Ezeknek a 
tarifáknak megkülönböztetésmentesnek és átláthatónak kell lenniük, figyelembe kell venniük 
a hálózati biztonságot, és a ténylegesen felmerült költségeket kell tükrözniük. Ez a jelenlegi 
helyzet, és ez nem fog változni a jövőben sem.

Következtetés

A Bizottság támogatja az uniós infrastruktúra kiterjesztését, legyen szó akár az Unión belül, 
akár azon kívül termelt villamos energia szállításáról, amennyiben kimutatható, hogy ezek 
pozitívan járulnak hozzá a piaci integrációhoz és az ellátásbiztonsághoz. Mivel a hálózat 
felhasználói élvezik a fejlett, modern infrastruktúra közvetlen előnyeit, ezért elfogadható, 
hogy a szabályozó hatóságok által jóváhagyott tarifák szerint járuljanak hozzá ezeknek a 
beruházásoknak a finanszírozásához.


