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COMUNICAT DE PRESĂ
Certificatele verzi încasate de două ori nu se recuperează
iar dubla facturare continuă cu asistenţa ANRE
În urma anchetei procurorilor în cazul ENEL s-a constatat că, începând cu august 2012, au fost
facturate de două ori certificatele verzi, producându-se astfel un prejudiciu consumatorilor.
Ancheta începută viza şi mecanismul de distorsionare a preţurilor la energia electrică (extras
comunicat DNA: http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-17427216-vicepresedinteleanre-sorin-dumbraveanu-fost-retinut-procurorii-dna.htm )
Ca urmare, preşedintele Havrileţ anunţă reducerea tarifelor cu 1,3% timp de 1-1,5 ani, pentru
recuperarea prejudiciilor:
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) considera ca s-a
ajuns la "așa-zisa dublă taxare a certificatelor verzi la consumatorii finali de energie
electrică de către SC ENEL SA" in urma interpretarii eronate din partea companiei a unor
prevederi privind aplicarea prețurilor și tarifelor. In urma unui control, ANRE ar fi
constatat aceasta eroare si a decis regularizarea prin "reducerea tarifelor cu 1,3% ,
făcând, astfel, posibilă recuperarea sumelor facturate suplimentar". Aceasta
explicatie contrazice afirmatiile presedintelui ANRE care spunea ca, initial, se
calculase o reducere necesara de 6%, dupa care s-a decis 4,7%.
Contactat saptamana trecuta de HotNews.ro pentru a explica ce este cu reducerea
facturilor, presedintele ANRE Niculae Havrilet a spus ca toate cele 8 companii de
distributie din Romania erau obligate sa scada tarifele dupa ce a fost constatata o
dubla taxare pe certificatele verzi. O comisie din cadrul ANRE a decis, intr-o prima
faza, ca toti cei 8 distribuitori sa returneze sumele reducand tarifele la consumatorul final
cu 6%. Apoi o expertiza tehnica a determinat acea comisie sa mai reduca din estimari,
ajungandu-se la 4,7%. Si nu doar atat. In urma unor plangeri ale companiilor precum ca
ar intra in insolventa daca se face reducerea brusc, Comitetul de Reglementare a hotarat
ca reducerea facturilor sa se faca esalonat, intr-o prima etapa fiind o scadere de 1,3%.
"Intr-un an, un an si jumatate, depinde de fiecare companie cat avea de returnat", a spus
Havrilet.
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17458598-anre-despre-dubla-taxare-certificatelor-verzicatre-anre-fost-interpretare-eronata-unor-prevederi-legislative.htm
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2. ANRE anunţă şi că, începând cu 1 ianuarie 2013, tarifele pentru furnizarea reglementată nu
mai conţin certificatele verzi.
În realitate:
certificatele verzi nu s-au recuperat şi nici nu este în vigoare vreun act normativ prin care
să se poată recupera prejudiciul:
În acest sens, vă prezentăm Comunicatul din 27.06.2014 – prin care trebuia decisă reducerea
facturilor în urma recuperării prejudiciului – de unde rezultă că între cauzele reducerii facturii,
explicit enumeraţi şi cuantificaţi, nu se regăseşte recuperarea certificatelor verzi!
-

3. Chiar şi după ianuarie 2013, tarifele pentru furnizarea reglementată a energiei electrice contin
valoarea certificatelor verzi.
Iată de ce:
- tarifele care au fost ajustate la data de 01.01.2013 au fost fundamentate prin includerea
certificatelor verzi şi taxei de co-generare în valoarea lor. Ca dovadă, este Metodologia prevăzute
în Ordinul ANRE 133/ 2008. Conform art.5.1: “toate costurile furnizorului pentru achiziţia
energiei electrice aferentă vânzării la consumatorii captivi, pentru serviciile de transport,
de sistem, de decontare piaţă şi de distribuţie aferente acestui consum, inclusiv taxele la
energie stabilite conform legislaţiei în vigoare, sunt integral transferate, fără nicio
restricţie, în tarifele la consumatorii captivi.”
- conform Comunicatului ANRE/ iunie 2012 privind creşterea tarifelor de la 1.07.2012 cu cca
5%, prin această creştere s-a realizat, între altele, acoperirea obligaţiilor privind susţinerea
energiei din surse regenerabile (co-generarea a crescut în 01.01.2013 şi a fost acoperită din
creşterea de atunci a tarifelor)
- scoaterea taxelor din tarife ar fi însemnat, în prima etapă, scăderea acestora cu cca 10%, iar
următoarea creştere de tarife (prin Ordinul 53/2012) ar fi fost de 16% nu de doar 6%!
- dacă prin creşterea de 5% din iulie 2012 au fost acoperite şi creşterile de taxe pe energie, atunci
creşterea de 6% din ianuarie 2013 şi următoarele cu atât mai mult au acoperit şi certificatele
verzi şi co-generarea, deci nu mai era necesară adiţionarea acestora la tarife prin ‘facturarea
distinctă’.
Mai mult, chiar Ordinele 53/ 2012 art.4 şi 40/ 2013 art.4, 15 (în vigoare între 01.01-01.07.2014),
prevăd că tarifele reglementate nu includ accizele şi TVA, fără a face referire la taxele pe
energie, cum ar fi fost obligatoriu în cazul în care componenţa lor s-ar fi schimbat. A se vedea,
prin comparaţie Ordinul 57/ 2014 art.13, “Tarifele reglementate ... şi tariful CPC aplicate în
factura clienţilor casnici şi asimilaţi clienţilor casnici nu includ: costul certificatelor verzi,
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contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, accizele stabilite conform legii şi taxa pe
valoarea adăugată.”
Dacă ANRE susţine că din ianuarie 2013 tarifele reglementate nu mai conţin certificatele
verzi şi co-generarea, atunci creşterea de tarife (pentru elementele de cost rămase) a fost, în
perioada ianuarie 2013-prezent de peste 20%! Ori, ANRE susţine că tarifele au crescut cu doar
6,6%.
Însă, în urma anchetei procurorilor din iulie 2014, ANRE îşi ‘legalizează’ furtul!
Ordinul 57/ 2014 conţine prevederea nelegală (şi nefolosită anterior) că: “Tarifele
reglementate ... şi tariful CPC aplicate în factura clienţilor casnici şi asimilaţi clienţilor casnici nu
includ: costul certificatelor verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, accizele
stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată.” (art.13). Adică înainte le includeau!!
Prin manevra din Ordinul 57/2014 se continuă încasarea de două ori a certificatelor verzi şi
a contribuţiei de co-generare!!
Mai mult, recuperarea prejudiciului prin tarifele reglementate nu mai este posibilă pentru
consumatorii care între timp şi-au negociat contracte pe piaţa liberă:
-

prin trecerea de la 01.01.2014 a unor consumatori care nu uzaseră de dreptul lor la
eligibilitate la contracte negociate aceştia şi-au pierdut orice posibilitate de a beneficia de
recuperarea prejudiciului prin tariful reglementat căci acum nu li se mai aplică tarifele
reglementate ci preţuri negociate;

În plus, recuperarea prejudiciului presupune calcularea pierderilor pentru fiecare
consumator şi actualizarea sumelor încasate necuvenit în fiecare lună cu rata inflaţiei şi a
dobânzii legale. Prejudiciul lunar este cca 12% din valoarea consumului de energie fără
accize şi TVA.
Consecinţa acestor ‘manevre’ este creşterea facturilor nu cu 6-10% cât pretinde ANRE, ci cu 1030%. Ataşăm un calcul privind evoluţia tarifelor la electricitate începând cu august 2012 şi până
în prezent şi impactul real al dublării facturării taxelor pe energie.
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Faţă de această împrejurare, Asociaţia Română a Consumatorilor de Utilităţi pune la dispoziţia
autorităţilor publice competente în investigarea cazului, detaliile procedurale şi normative care
demonstrează manevrele prezentate mai sus şi înaintează în cursul zilei de luni, 10 noiembrie, o
cerere pentru recuperarea a prejudiciilor cauzate membrilor săi, Autorităţii Naţionale de Protecţie
a Consumatorilor.

Ataşăm:
-

Evoluţia tarifelor reglementate la energia electrică şi impactul taxelor pe energie
http://arcu.ro/doc/tarife.pdf;
Comunicatul ANRE 29.06.2012 http://arcu.ro/doc/comunicat29062012.pdf;
Comunicatul ANRE din 27.06.2014 http://arcu.ro/doc/comunicat27062014.pdf;
Extras declaraţii de presă (sursa : http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-17458598anre-despre-dubla-taxare-certificatelor-verzi-catre-anre-fost-interpretare-eronata-unorprevederi-legislative.htm )
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