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olaszországi kettős díjszabású villamosenergia-tarifákról

1. A petíció összefoglalása

Olaszországban, az Európai Bizottság javaslatára, a közelmúltban bevezették a kettős 
díjszabású villamosenergia-tarifákat.

A petíció benyújtója szerint a nappali és az éjszakai díjszabás közötti eltérés mindössze 0,015 
cent, ami értelmetlenné teszi a két díjszabás megkülönböztetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója az olasz nemzeti szabályozó hatóság által „sistema di maggior tutela” 
címen bevezetett kettős díjszabású villamosenergia-tarifákra utal. A „sistema di maggior 
tutela” címen bevezetett kettős díjszabású villamosenergia-tarifák bevezetésének célja, hogy 
világosabbá váljon az ellátás és a kereslet közötti különbség a nappali és az éjszakai órákban,
valamint a fogyasztók ösztönzése arra, hogy fogyasztási szokásaikat az alacsonyabb keresletű 
órákra történő átállással változtassák meg.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a 0,015 cent árkülönbség túl csekély a kívánt hatás 
eléréséhez a fogyasztói szokásokban. Ez a már kettős díjszabású energiaellátási rendszerekben 
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megfigyelhető különbségekhez képest is kevésbé jelentős. Ugyanakkor a Bizottság 
megállapítja, hogy a kettős díjszabású rendszer bevezetése az olasz „sistema di maggior 
tutela” elnevezés alatt csak most kezdődött, és fokozatosra tervezték: 10% 2011 végéig és 
további növelés 2012. január 1-je után. A 2012. április–június időszakra a különbözetet 
0,01676 centben állapították meg.

A Bizottság szeretné kiemelni, hogy a fenti – kétségkívül csekély – különbözet csak a 
„sistema di maggior tutela” rendszerben bevezetett szabályozott tarifára vonatkozik. Az 
olaszországi liberalizált piaci szerződéseket választó fogyasztók jóval nagyobb különbözetben 
részesülnek. Például az olasz piac egyik legnagyobb ellátójának liberalizált ajánlata jelenleg 
(2012. június) 0,076 centes különbséget tesz lehetővé, ahol a magasabb (nappali) díjszabás 
gyakorlatilag megegyezik a szabályozott nappali díjszabással. 

Azt is szem előtt kell tartani, hogy az e téren hatályos uniós jogszabályok (a villamos 
energiáról szóló 2009/72/EK irányelv és az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelv) nem mondják ki egyértelműen a 
kettős díjszabás bevezetésének kötelezettségét a villamos energia vonatkozásában. 

Következtetés

A Bizottság megállapítja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a nappali és az 
éjszakai díjszabás közötti csekély különbség átmeneti, és csak a „sistema di maggior tutela” 
rendszerben bevezetett szabályozott tarifára vonatkozik. Az uniós jogszabályok nem írnak elő 
európai szintű fellépést e kérdésben. 


