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Peticijų komitetas

30.8.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0015/2012 dėl dvejopų elektros energijos įkainių Italijoje, kurią 
pateikė Italijos pilietė G. A.

1. Peticijos santrauka

Europos Komisijos pasiūlymu Italija neseniai nustatė dvejopus elektros energijos įkainius.

Pasak peticijos pateikėjos, dienos ir nakties įkainiai skiriasi tiktai 0,015 cento, todėl 
diferencijuoti įkainių pagal laiko intervalus visiškai neverta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijos pateikėja rašo apie dvejopus elektros energijos įkainius, kuriuos pradėjo taikyti 
Italijos nacionalinė reguliavimo institucija pagal sistema di maggior tutela. Taikant dvejopus 
įkainius pagal sistema di maggior tutela siekiama geriau atspindėti poreikių ir tiekimo 
skirtumus dienos metu ir naktį bei paskatinti vartotojus pritaikyti savo vartojimo įpročius ir 
dalį savo vartojimo perkelti į tą laiką, kai energijos poreikis mažesnis. 

Komisija sutinka, kad 0,015 EUR kainų skirtumas yra pernelyg mažas, kad darytų norimą 
poveikį vartotojų įpročiams. Šis skirtumas daug mažesnis, palyginti su skirtumu, kuris 
nustatytas energetikos sistemose, kuriose patvirtinti dvejopi elektros energijos įkainiai. Kartu 
Komisija pažymi, kad dvejopų elektros energijos įkainių pagal Italijos sistema di maggior 
tutela taikymas tik pradėtas ir planuojama, kad įkainiai keisis laipsniškai: 10 % iki 2011 m. 
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pabaigos ir skirtumas toliau didės po 2012 m. sausio 1 d. Nustatyta, kad 2012 m. balandžio–
birželio mėn. šis skirtumas bus 0,01676 EUR.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad anksčiau minėti, reikia pripažinti, maži kainų skirtumai 
susiję tik su reguliuojamais pagal sistema di maggior tutela įkainiais. Vartotojai, kurie 
pasirenka sutartis pagal liberalizuotą Italijos rinką, gali naudotis gerokai didesniais skirtumais. 
Pavyzdžiui, pagal liberalizuotą vieno iš svarbių tiekėjų Italijos rinkoje pasiūlymą šiuo metu 
(2012 m. birželio mėn.) nurodytas skirtumas yra 0,076 EUR, kai (didesnis) dienos įkainis 
praktiškai yra toks pat, kaip ir reguliuojamas dienos įkainis. 

Taip pat reikėtų turėti mintyje, kad pagal galiojančius ES teisės aktus, kurie svarbūs šiuo 
klausimu (Elektros energijos direktyvą 2009/72, Energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir 
energetinių paslaugų direktyvą 2006/32/EB) nėra aiškiai nustatyta pareiga taikyti dvejopus 
elektros energijos įkainius. 

Išvada

Komisija pažymi, kad pagal jos turimą informaciją nedidelis dienos ir nakties įkainių 
skirtumas taikant dvejopus įkainius turėtų būti laikinas ir susijęs tik su pagal sistema di 
maggior tutela reguliuojamais įkainiais. Pagal ES teisės aktus nenumatyta imtis veiksmų šiuo 
klausimu Europos Sąjungos lygmeniu.“


