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Subject: Verzoekschrift 0015/2012, ingediend door G. A. (Italiaanse nationaliteit), 
over tweeledige elektriciteitstarieven in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Italië heeft onlangs, op voorstel van de Europese Commissie, tweeledige elektriciteitstarieven 
ingevoerd.

Volgens rekwestrante bedraagt het verschil tussen het dag- en nachttarief slechts 0,015 cent, 
waardoor de tariefdifferentiatie voor dag en nacht feitelijk geen zin heeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indiener stelt het tweeledige elektriciteitstarief aan de orde dat de Italiaanse NRA heeft 
ingevoerd bij wijze van 'sistema di maggior tutela'. De invoering van tweeledige tarieven, het
'sistema di maggior tutela', moet beter inspelen op het verschil in vraag en aanbod overdag en 
‘s nachts en consumenten aanmoedigen hun consumptiepatroon aan te passen door een deel 
van hun verbruik naar de daluren te verschuiven.

De Commissie beaamt dat een prijsdifferentiatie van EUR 0.015 te gering is om de gewenste 
gedragsveandering bij de consument te kunnen teweegbrengen. Het verschil is minder 
beduidend dan bij andere energiesystemen met gevestigde tweeledige tarieven. Aan de andere 
kant is de invoering van een tweeledig tarief in het kader van het Italiaase 'sistema di maggior 
tutela' net begonnen en zal de differentiatie volgens planning geleidelijk worden opgevoerd: 
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10% tegen het eind van 2011 met verdere stijging vanaf 1 januari 2012. Voor de periode april 
– juni 2012 is het verschil bepaald op EUR 0.01676.

Voorts gelden de voornoemde, inderdaad geringe, tariefdifferentiaties alleen voor de 
standaardtarieven binnen het "sistema di maggior tutela". Verbruikers die kiezen voor een 
contract op de geliberaliseerde markt in Italië kunnen aanzienlijk grotere differentiaties 
krijgen. Een belangrijke leverancier op de geliberaliseerde Italiaanse markt biedt op dit 
moment (juni 2012) een differentiatie van EUR 0.076, met een (hoger) dagtarief dat praktisch
hetzelfde is als het standaard dagtarief.

Bij dit alles moet worden bedacht dat de bestaande EU-wetgeving in deze materie 
(elektriciteitsrichtlijn 2009/72, richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik en energiediensten) geen uitdrukkelijke verplichting kent om tweeledige 
elektriciteitstarieven aan te bieden.

Conclusie

De Commissie constateert dat volgens de beschikbare informatie, de geringe differentiatie 
tussen dag- en nachttarief binnen het tweeledige tarief tijdelijk is, en alleen geldt voor de 
standaardprijzen in het "sistema di maggior tutela". De EU-wetgeving biedt geen 
mogelijkheid om in deze kwestie op Europees niveau op te treden.


