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Ref.: Petiția nr. 1076/2011, adresată de Gredo Förster, de cetățenie germană, privind 
cheltuielile cu transportul electricității

1. Rezumatul petiției

Petiționarului i se pare nedrept ca cheltuielile pentru transportul electricității pe distanțe mari, 
precum și cheltuielile datorate pierderilor de energie în timpul transportului să fie imputate 
utilizatorilor finali și micilor furnizori de energie. De asemenea, el consideră că este vorba 
despre distorsionări ale concurenței pe piața energiei, întrucât anumite forme de energie sunt 
subvenționate (energia nucleară), în timp ce micile companii producătoare de energie 
regenerabilă trebuie să suporte singure toate cheltuielile și trebuie să contribuie la 
subvenționarea marilor furnizori de energie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiția se referă la transportul electricității de la centralele electrice aflate la distanță 
(petiționarul dă ca exemplu energia solară transportată din Sahara) prin rețelele UE și solicită 
o soluție la nivel paneuropean la unele din problemele ridicate. Mai exact, există critici care 
vizează costurile alocate pe baza pierderilor din sistemul de transport și suportate de 
consumatori.

Observațiile Comisiei

Cel de-al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei reprezintă baza creării unui 
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cadru de reglementare care să fie mai coordonat la nivel european. Mai exact, 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabilește o procedură privind adoptarea de norme comune la 
nivelul întregii Europe pentru o serie de domenii. Orientările-cadru și codurile de rețea pot să 
prevadă norme, de exemplu, în ceea ce privește structurile armonizate ale tarifelor de 
transport sau schimbul de energie de echilibrare. Acestea sunt încă reglementate diferit în 
statele membre ale UE. Comisia Europeană militează în favoarea unei armonizări mai 
accentuate a acestor aspecte.

Europa se confruntă cu imense provocări în viitoarele decenii în ceea ce privește dezvoltarea 
de infrastructuri energetice capabile să faciliteze securitatea aprovizionării, integrarea 
energiilor regenerabile și implementarea de măsuri în materie de eficiență energetică. 
Planificarea și integrarea la nivel european a rețelelor permite economii de costuri. Dacă, de 
pildă, construirea unei rețele integrate în largul Mării Nordului va fi un succes, s-ar putea 
evita 20 % din costul aferent extinderii rețelei naționale.

Transportul electricității dinspre țări terțe pe distanțe lungi generează pierderi care ar putea 
totuși să fie limitate considerabil dacă s-ar utiliza anumite tehnologii, cum ar fi transportul 
energiei electrice de înaltă tensiune în curent continuu. Producerea de electricitate din 
centralele electrice solare din Africa de Nord ar putea să devină pe termen mediu o soluție 
rezonabilă din punct de vedere economic, în pofida pierderilor cu transportul existente încă, 
întrucât aceste pierderi ar fi compensate de intensitatea semnificativ mai mare a radiațiilor în 
regiune. „Autostrăzile de energie electrică” moderne ne-ar permite așadar să utilizăm într-o 
manieră mai rentabilă potențialul pe care Europa și țările sale învecinate îl au în ceea ce 
privește sursele de energie regenerabilă (de exemplu, energie eoliană în Marea Nordului, 
energie solară în țările mediteraneene). Investițiile corespunzătoare realizate în Europa, sunt și 
ele necesare în orice caz, în contextul integrării mai profunde a piețelor de energie electrică 
europene, pentru a garanta o aprovizionare sigură și fiabilă a clienților. Costurile suplimentare 
suportate de consumator sunt minime. Costul rețelei de transport și distribuție se ridică la 
aproximativ 25 % din valoarea totală a facturii la electricitate în Germania, în timp ce însăși 
rețeaua de transport reprezintă mai puțin de 10 % din costurile totale la energie electrică.

Tarifele de transport și distribuție urmează a fi stabilite de autoritățile naționale de 
reglementare, în Germania, Bundesnetzagentur (Agenția Federală a Rețelelor). Aceste tarife 
trebuie să fie nediscriminatorii și transparente, trebuie să ia în calcul securitatea rețelei și să 
reflecte costurile reale suportate. Aceasta este situația din prezent și va rămâne neschimbată și 
în viitor.

Concluzie

Comisia sprijină proiectele de extindere a infrastructurii în UE, fie pentru transportul de 
energie electrică produsă în UE sau importată din afara Uniunii, atât timp cât acestea aduc o 
contribuție pozitivă în ceea ce privește integrarea pieței și securitatea aprovizionării. Întrucât 
utilizatorii rețelei au, de asemenea, avantajul direct al unei infrastructuri bine dezvoltate și 
moderne, este normal ca aceștia să cofinanțeze aceste investiții pe baza tarifelor aprobate de 
autoritatea de reglementare.


