
CM\903817LT.doc PE491.005v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1076/2011 dėl elektros perdavimo sąnaudų, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Gredo Förster

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo nuomone, neteisinga, kad energijos perdavimo dideliais atstumais sąnaudas 
ir energijos perdavimo dideliais atstumais nuostolius tenka padengti galutiniams vartotojams 
arba smulkiesiems energijos tiekėjams. Jis taip pat mano, kad energijos rinkoje iškraipoma 
konkurencija, nes subsidijuojamos tam tikros energijos rūšys (branduolinė energija), o 
mažosios tvariai energiją gaminančios įmonės turi pačios padengti visas sąnaudas ir dar 
prisidėti prie subsidijų didiesiems energijos tiekėjams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticija susijusi su elektros energijos perdavimu ES tinklais iš toli esančių elektrinių 
(peticijos pateikėjas kaip pavyzdį nurodo saulės energijos tiekimą iš Sacharos), ja raginama 
priimti visos Europos sprendimą dėl tam tikrų iškeltų klausimų. Ypač kritikuojamas sąnaudų 
perkėlimas vartotojams remiantis perdavimo sistemų nuostoliais.

Komisijos pastabos

Kuriant labiau Europos lygmeniu suderintą reglamentavimo sistemą, turi būti remiamasi 
trečiuoju energijos vidaus rinkos dokumentų rinkiniu. Visų pirma Reglamente (EB) 
Nr. 714/2009 nustatyta visai Europai bendrų tam tikrų sričių taisyklių priėmimo procedūra. 
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Taisyklės, pvz., suderintų perdavimo tarifų struktūrų taisyklės arba keitimosi balansavimo 
energija taisyklės, gali būti nustatytos bendrose rekomendacijose ir tinklo kodeksuose. Kol 
kas šie klausimai ES valstybėse narėse reglamentuojami skirtingai. Europos Komisija remia 
didesnį šių klausimų suderinimą.

Ateinančiais dešimtmečiais Europa susidurs su rimtais energetikos infrastruktūros plėtros, 
susijusios su tiekimo saugumu, atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimo ir energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo uždaviniais. Europos tinklų planavimas ir 
integravimas leistų sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, jei pasisektų nutiesti integruotą jėgainių 
tinklą Šiaurės jūroje, nacionalinio tinklo plėtros sąnaudas būtų galima sumažinti 20 proc.

Elektros energijos perdavimas dideliais atstumais iš trečiųjų šalių yra nuostolingas. Smarkiai 
apriboti nuostolius leistų tam tikrų technologijų, pvz., įtampos nuolatinės srovės perdavimo 
tinklo, naudojimas. Elektros energijos gamyba Šiaurės Afrikos saulės jėgainėse galėtų 
vidutinės trukmės laikotarpiu tapti ekonomiškai tikslingu sprendimu, nepaisant liekančių 
perdavimo nuostolių, kuriuos atsvertų gerokai intensyvesnė radiacija regione. Todėl 
modernios elektros energijos magistralės leistų ekonomiškiau naudoti Europos ir kaimyninių 
šalių lėšas, skiriamas atsinaujinantiesiems energijos ištekliams (pvz., Šiaurės jūros vėjas, 
Viduržemio jūros regiono šalių saulė). Be to, atitinkamos Europos investicijos bet kuriuo 
atveju būtinos dėl tolesnės Europos energetikos rinkų integracijos, siekiant užtikrinti saugų ir 
patikimą energijos tiekimą vartotojams. Nepakankamas dėmesys skiriamas vartotojams 
perkeliamoms papildomoms sąnaudoms. Vokietijoje perdavimo ir paskirstymo tinklų 
sąnaudos sudaro apie 25 proc. visos elektros energijos kainos, nors pačių perdavimo tinklų 
sąnaudos nesiekia 10 proc. bendrų elektros energijos sąnaudų.

Perdavimo ir paskirstymo tarifus nustato nacionalinės reguliavimo institucijos, Vokietijoje tai 
yra Bundesnetzagentur (Federalinė tinklų agentūra). Šie tarifai turi būti nediskriminaciniai ir 
skaidrūs, juos nustatant turi būti atsižvelgiama į tinklo saugumą ir jie turi atspindėti realiai 
patirtas sąnaudas. Taip yra dabar ir taip bus ateityje.

Išvada

Komisija remia ES infrastruktūros plėtros projektus, skirtus tiek ES pagamintos elektros 
energijos perdavimui, tiek jos importui į ES, jeigu tai teigiamai veikia rinkos integraciją ir 
tiekimo saugumą. Įprasta tai, kad tinklų naudotojai, taikydami reguliavimo institucijos 
patvirtintus tarifus, prisideda prie investicijų į gerai išplėtotą ir modernią infrastruktūrą 
finansavimo, jei tik dėl to patiria tiesioginę naudą.“


