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Θέμα: Αναφορά 0015/2012, της G.A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
τιμολόγηση των δύο ωραρίων που ισχύουν για την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η Ιταλία πρόσφατα εισήγαγε, βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την τιμολόγηση 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση δύο ωράρια.

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η διαφορά μεταξύ της τιμής ημερήσιου ρεύματος και της τιμής 
νυκτερινού ρεύματος είναι μόνο 0,015 λεπτά, γεγονός που, υπό αυτήν την έννοια, καθιστά 
άκαρπη τη διαφοροποίηση στην τιμολόγηση διαφορετικών χρονικών ζωνών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η αναφέρουσα παραπέμπει στην εισαγωγή της τιμολόγησης της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας με βάση δύο ωράρια από την ΕΡΑ της Ιταλίας βάσει του «sistema di maggior 
tutela». Η εισαγωγή του συστήματος τιμολόγησης με βάση δύο ωράρια (sistema di maggior 
tutela) έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η διαφορά στην παροχή και τη ζήτηση 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας καθώς και να παροτρύνει τους καταναλωτές να 
προσαρμόσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες μεταθέτοντας μέρος της κατανάλωσής τους 
σε ώρες κατά τις οποίες η ζήτηση είναι χαμηλότερη. 
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Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η διαφορά των 0,015 ευρώ στην τιμή είναι ελάχιστη και δεν μπορεί 
να επιφέρει τις επιθυμητές αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών. Είναι πολύ μικρότερη 
σε σχέση με τις διαφορές στην τιμή που παρατηρούνται σε άλλα συστήματα ενέργειας που 
έχουν θεσπίσει την τιμολόγηση βάσει δύο ωραρίων. Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει ότι η 
εισαγωγή του συστήματος τιμολόγησης με βάση δύο ωράρια στο ιταλικό «sistema di maggior 
tutela» πραγματοποιήθηκε πολύ πρόσφατα και η εφαρμογή του προβλέπεται να γίνει 
σταδιακά: 10% μέχρι το τέλος του 2011, με περαιτέρω αύξηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 
Για την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2012, η διαφορά στην τιμή έχει ορισθεί σε 0,01676 ευρώ.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι οι προαναφερθείσες, ομολογουμένως μικρές 
διαφορές στην τιμή αφορούν μόνο τις τιμές που υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις βάσει 
του «sistema di maggior tutela». Οι καταναλωτές που επιλέγουν να συνάψουν συμβόλαιο 
στην ελεύθερη αγορά της Ιταλίας έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν σημαντικά 
υψηλότερες διαφορές στην τιμολόγηση. Για παράδειγμα, ένας από τους πιο σημαντικούς 
παρόχους στην ελεύθερη αγορά της Ιταλίας προσφέρει επί του παρόντος (Ιούνιος 2012) τιμές 
που παρουσιάζουν διαφορά της τάξεως του 0,076 ευρώ ενώ η (υψηλότερη) τιμή ημέρας 
ισοδυναμεί ουσιαστικά με τη ρυθμιζόμενη τιμή ημέρας. 

Πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το εν λόγω 
θέμα (οδηγία 2009/72 για την ηλεκτρική ενέργεια και οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες) δεν προβλέπει ρητώς την 
υποχρέωση εισαγωγής συστήματος τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει δύο 
ωραρίων. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μικρή διαφορά στην 
τιμή μεταξύ ημερήσιου και νυχτερινού ρεύματος θα πρέπει να είναι προσωρινή και αφορά 
μόνο τις τιμές που υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις βάσει του «sistema di maggior 
tutela». Η νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπει την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. 


