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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: af G.A., italiensk statsborger, om to tariffer for elektricitet i Italien

1. Sammendrag

Italien har for nylig på forslag af Kommissionen indført to tariffer for elektricitet.

Ifølge andrageren er forskellen mellem dag- og nattarifferne kun på 0,015 EUR, hvilket 
betyder, at tarifdifferentieringen mellem de forskellige tidspunkter er spildt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren henviser til systemet med to takster for elektricitet, der blev indført af det 
italienske NRA i henhold "sistema di maggior tutela". Indførelsen af to takster "sistema di 
maggior tutela" har til formål bedre at afspejle forskellen i udbud og efterspørgsel i 
dagtimerne og nattetimerne samt give forbrugere incitament til at tilpasse deres 
forbrugsmønstre ved at flytte en del af deres forbrug til timer med lavere efterspørgsel. 

Kommissionen er enig i, at en prisforskel på EUR 0,015 er for lille til at have den ønskede 
effekt på forbrugernes vaner. Den er forholdsvis mindre end de forskelle, der ellers kan 
konstateres i energisystemer med to takster. Samtidig bemærker Kommissionen, at det 
dobbelte takstsystem i det italienske "sistema di maggior tutela" først lige er indført og 
planlægges gennemført gradvist: 10 % frem til udgangen af 2011 med yderligere stigninger 
efter 1. januar 2012. For perioden april-juni 2012 er forskellen fastsat til EUR 0,01676.
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Kommissionen ønsker at påpege, at ovenstående ganske små forskelle, kun vedrører de 
regulerede takster i "sistema di maggior tutela". Forbrugere, der vælger kontrakter under det 
liberaliserede marked i Italien, kan opnå betydeligt højere differentialer. For eksempel har det 
liberaliserede tilbud fra en af de vigtigste leverandører på det italienske marked i øjeblikket 
(juni 2012) en forskel på EUR 0,076, hvor den (høje) dagsats er stort set den samme som den 
regulerede dagsats. 

Det skal også påpeges, at den eksisterende EU-lovgivning af relevans for dette emne (direktiv 
2009/72/EF det indre marked for elektricitet og direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om energitjenester) ikke udtrykkeligt opstiller en forpligtelse til at 
indføre to takster for elektricitet. 

Konklusion

Kommissionen bemærker, at ifølge de tilgængelige oplysninger, er den lille forskel mellem 
dag- og nattakst i systemet med to takster midlertidig og vedrører kun de regulerede priser 
under "sistema di maggior tutela". EU-lovgivningen giver ikke mulighed for at gribe ind i 
denne sag på europæisk plan. 


