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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1076/2011, którą złożył Gredo Förster (Niemcy) w sprawie kosztów 
przesyłu energii elektrycznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uznaje obciążanie użytkowników końcowych oraz drobnych dostawców 
energii kosztami przesyłu energii elektrycznej na długi dystans, jak również kosztami strat 
energii podczas przesyłu za niewłaściwe. Uważa on również, że na rynku energetycznym 
dochodzi do zaburzenia konkurencji w związku z dotowaniem niektórych rodzajów energii 
(energia jądrowa), podczas gdy niewielkie firmy wytwarzające energię w zrównoważony 
sposób same muszą ponosić wszystkie koszty i są obciążane opłatami przeznaczanymi na 
dotacje dla dużych dostawców energii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Petycja dotyczy przesyłu energii elektrycznej z odległych elektrowni (jako przykład 
składający petycję podaje energię słoneczną z Sahary) przez unijne sieci. Składający petycję 
zwraca się o opracowanie ogólnoeuropejskiego rozwiązania niektórych poruszonych przez 
siebie problemów. Składający petycję krytykuje w szczególności to, że kosztami strat systemu 
przesyłowego obciąża się konsumentów.

Uwagi Komisji

Trzeci pakiet dotyczący wewnętrznego rynku energii stanowi podstawę utworzenia ram 
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regulacyjnych bardziej skoordynowanych na szczeblu europejskim. W rozporządzeniu (WE) 
nr 714/2009 określa się procedurę przyjmowania wspólnych europejskich zasad w kilku 
dziedzinach. Wytyczne ramowe oraz kodeksy sieci mogą stanowić podstawę np. dla zasad 
funkcjonowania zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych oraz wymiany energii 
bilansującej. Te kwestie nadal są regulowane w różny sposób w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. Komisja Europejska popiera silniejszą harmonizację w tych kwestiach.

W nadchodzących dziesięcioleciach Europa stanie w obliczu wielkich wyzwań, jeżeli chodzi 
o rozwój infrastruktury energetycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, integracji 
odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia środków z zakresu efektywności energetycznej. 
Planowanie sieci oraz integracja na szczeblu europejskim umożliwią obniżenie kosztów. Na 
przykład jeżeli budowa zintegrowanej sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej na Morzu 
Północnym okaże się sukcesem, będzie można zaoszczędzić 20% kosztów rozbudowy 
krajowej sieci.

Przesył energii elektrycznej z państw trzecich na duże odległości prowadzi do strat, które 
mogłyby jednak zostać znacznie ograniczone poprzez wykorzystanie pewnych technologii, 
takich jak wysokonapięciowe układy przesyłowe prądu stałego (ang. high voltage direct 
current, HVDC). Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach słonecznych w Afryce 
Północnej mogłaby być w średniookresowej perspektywie ekonomicznie uzasadniona 
pomimo utrzymywania się strat przesyłowych, gdyż byłyby one rekompensowane przez 
znacznie wyższe natężenia promieniowania w tym regionie. Nowoczesne „autostrady 
elektroenergetyczne” umożliwiłyby nam zatem bardziej opłacalne wykorzystanie potencjału 
Europy oraz krajów z nią sąsiadujących w zakresie odnawialnych źródeł energii (np. wiatr na 
Morzu Północnym, słońce w krajach regionu Morza Śródziemnego). Ponadto odpowiednie 
inwestycje w Europie są niezbędne w każdym przypadku w kontekście dalszej integracji 
europejskich rynków energii elektrycznej, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne dostawy 
energii do odbiorców. Dodatkowe koszty ponoszone przez konsumentów są niskie. Koszty 
związane z siecią przesyłową i dystrybucyjną wynoszą około 25% całego rachunku za energię 
elektryczną w Niemczech, a sama sieć przesyłowa odpowiada za mniej niż 10% całkowitych 
kosztów energii elektrycznej.

Taryfy przesyłowe i dystrybucyjne są ustalane przez krajowe organy regulacyjne; w 
Niemczech jest to federalna agencja ds. sieci (Bundesnetzagentur). Taryfy te powinny być 
niedyskryminacyjne i przejrzyste, uwzględniać bezpieczeństwo sieci i odzwierciedlać 
rzeczywiście ponoszone koszty. Tak to się odbywa teraz i tak będzie również w przyszłości.

Wniosek

Komisja popiera projekty rozwoju infrastruktury unijnej, zarówno w odniesieniu do przesyłu 
energii elektrycznej wytwarzanej w Unii Europejskiej, jak i energii sprowadzanej spoza Unii 
Europejskiej, o ile projekty te wnoszą pozytywny wkład w integrację rynku oraz 
bezpieczeństwo dostaw. Ponieważ użytkownicy sieci również odnoszą bezpośrednie korzyści 
z dobrze rozwiniętej i nowoczesnej infrastruktury, logiczne jest, że powinni współfinansować 
takie inwestycje za pomocą taryf zatwierdzonych przez organ regulacyjny.


