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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0015/2012, внесена от G.A., с италианско гражданство, относно 
двуфазните тарифи за електричество в Италия

1. Резюме на петицията

По предложение на Европейската комисия Италия е въвела неотдавна двуфазни тарифи 
за електричество.

Според вносителката на петицията разликата между дневните и нощни тарифи е само 
0,015 цента, което прави безполезно разграничението на тарифите между различните 
времеви отрязъци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителят на петицията се позовава на двуфазните тарифи за електричество, въведени 
от италианската NRA, съгласно 'sistema di maggior tutela'. Въвеждането на двуфазните 
тарифи за електричество 'sistema di maggior tutela' цели по-доброто отразяване на 
разликите в доставките и потреблението през деня и през нощта и да насърчи 
потребителите да адаптират своето потребление към схемите за потребление чрез 
пренасочването на своето потребление към часовете с по-слабо търсене.

Комисията е съгласна, че разлика в цената от 0.015 евро е твърде малка, за да се получи 
желаният ефект върху навиците на потребителите. Това е сравнително по-малко 
значимо от разликите, наблюдавани в енергийните системи с установени двуфазни 
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тарифи. Същевременно Комисията отбелязва, че въвеждането на двуфазната тарифна 
система в италианската 'sistema di maggior tutela' е едва започнало и че е запланувано 
като постепенно: 10% до края на 2011 г. с допълнително нарастване след януари 2012 г. 
За периода април-юни 2012 г. разликата е определена на 0.01676 евро.

Комисията желае да изтъкне, че горепосочените, наистина малки различия, се отнасят 
единствено до регулираните тарифи в "sistema di maggior tutela". Потребителите, които 
избират договори съгласно либерализирания пазар в Италия могат да се възползват от 
значително по-големи разлики. Например либерализираната оферта от един от най-
големите доставчици на италианския пазар в момента (юни 2012 г.) предлага разлика от 
0.076 евро, като (по-високата) дневна тарифа е практически същата като регулираната 
дневна тарифа.

Следва да се има предвид, че съществуващото законодателство на ЕС по този въпрос 
(Директивата за електроенергията 2009/72, Директивата за ефективността при крайното 
потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги 2006/32/ЕО) не 
установява изрично задължение за въвеждането на двуфазни тарифи за 
електричеството.

Заключение

Комисията отбелязва, че съгласно наличната информация малката разлика между 
дневната и нощната тарифа следва да бъде временна и се отнася единствено за 
регулираните цени по "sistema di maggior tutela". Законодателството на ЕС не 
предвижда действия по този въпрос на европейско равнище.


