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Temats: Lūgumraksts Nr. 0015/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā G. A., par 
diferencētajiem elektroenerģijas tarifiem Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Itālijā pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma nesen tika ieviesti diferencētie elektroenerģijas 
tarifi.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumiem starpība starp dienas un nakts tarifiem ir 
tikai 0,015 centi, kā rezultātā tarifu diferencēšana starp dažādām diennakts daļām ir 
nesekmīga.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz diferencētajiem elektroenerģijas tarifiem, ko ieviesis 
Itālijas nacionālais regulators saskaņā ar „sistema di maggior tutela”. Diferencēto 
elektroenerģijas tarifu („sistema di maggior tutela”) ieviešanas mērķis ir vairāk uzsvērt 
piedāvājuma un pieprasījuma atšķirības dienas un nakts stundās un mudināt patērētājus 
pielāgot savus patēriņa ieradumus, daļu no patēriņa pārceļot uz stundām, kad pieprasījums ir 
mazāks. 

Komisija piekrīt, ka tarifa starpība EUR 0,015 apmērā ir pārāk maza, lai panāktu vēlamo 
ietekmi uz patērētāju ieradumiem. Šī starpība ir salīdzinoši maznozīmīgāka nekā tarifu 
starpības citās energosistēmās, kurās ir ieviesti diferencētie tarifi. Tajā pašā laikā Komisija 
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norāda, ka diferencēto tarifu sistēmas ieviešana Itālijas „sistema di maggior tutela” ir tikai 
nesen sākusies un plānots, ka tā būs pakāpeniska: 10 % līdz 2011. gada beigām, un nākamā 
palielināšana plānota pēc 2012. gada 1. janvāra. Laika posmam no 2012. gada aprīļa līdz 
jūnijam noteiktā starpība ir EUR 0,01676.

Komisija vēlas norādīt, ka iepriekš minētās nelielās starpības attiecas tikai uz regulētajiem 
tarifiem „sistema di maggior tutela” sistēmā. Patērētāji, kuri izvēlas slēgt līgumus Itālijas 
liberalizētajā tirgū, var iegūt ievērojami lielāku tarifu starpību. Piemēram, viens no 
lielākajiem piegādātājiem Itālijas liberalizētajā tirgū pašreiz (2012. gada jūnijā) piedāvā 
EUR 0,076 starpību un faktiski tādu pašu dienas tarifu (kas ir augstāks) kā regulētajā sistēmā. 

Jāatceras, ka attiecīgie spēkā esošie ES tiesību akti (Elektroenerģijas direktīva 2009/72, 
Enerģijas galapatēriņa efektivitātes un energoefektivitātes pakalpojumu direktīva 
2006/32/EK) skaidri nenosaka pienākumu ieviest diferencētus elektroenerģijas tarifus. 

Secinājums

Komisija norāda, ka saskaņā ar pieejamo informāciju dienas un nakts tarifa starpība 
diferencēto tarifu sistēmā ir maza tikai uz laiku un tā attiecas tikai uz regulētajām cenām 
„sistema di maggior tutela” sistēmā. ES tiesību akti neparedz ES līmeņa rīcību šajā 
jautājumā.”


