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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0015/2012, którą złożyła G.A. (Włochy) w sprawie dwutaryfowego 
systemu opłat za energię elektryczną we Włoszech

1. Streszczenie petycji

We Włoszech wprowadzono niedawno na wniosek Komisji Europejskiej dwutaryfowy system 
opłat za energię elektryczną.

Zdaniem składającej petycję różnica między taryfą dzienną a nocną wynosi jedynie 
0,015 centyma, co sprawia, że zróżnicowanie opłat na podstawie różnych przedziałów 
godzinowych traci sens.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składająca petycję odnosi się do dwutaryfowego systemu opłat za energię elektryczną 
wprowadzonego przez włoski krajowy organ regulacyjny w ramach „sistema di maggior 
tutela”. Wprowadzenie dwutaryfowego systemu opłat za energię elektryczną „sistema di 
maggior tutela” miało na celu lepsze odzwierciedlenie różnic w dostawach i w 
zapotrzebowaniu w ciągu dnia i w godzinach nocnych oraz zachęcenie konsumentów do 
dostosowania przyzwyczajeń konsumenckich poprzez przeniesienie części zużycia energii na 
pory, w których zapotrzebowanie na nią jest mniejsze. 

Komisja zgadza się co do tego, że 0,015 centyma to zbyt niewielka różnica między taryfami, 
by mogła wywrzeć oczekiwany wpływ na przyzwyczajenia konsumentów. Jest ona również 
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mniejsza niż różnica obecna w innych funkcjonujących dwutaryfowych systemach opłat. 
Jednocześnie Komisja zwraca uwagę na fakt, że wprowadzanie dwutaryfowego systemu opłat 
w ramach włoskiego „sistema di maggior tutela” znajduje się dopiero w fazie początkowej i 
ma być stopniowe:  10% do końca 2011 r., a kolejne zwiększenia zaplanowane są na okres po 
1 stycznia 2012 r. W okresie kwiecień-czerwiec 2012 r. różnica między taryfami ustalona 
została na poziomie 0,01676 EUR.

Komisja chciałaby podkreślić, że ww. rzeczywiście niewielkie różnice dotyczą jedynie taryf 
regulowanych w ramach „sistema di maggior tutela”. Konsumenci, którzy wybierają umowy 
na zliberalizowanym rynku we Włoszech mogą korzystać ze znacznie większych różnic w 
taryfach. Na przykład w ofercie jednego z większych dostawców na zliberalizowanym rynku 
Włoskim (dane z czerwca 2012 r.) różnica w taryfach wynosi 0,076 EUR, przy czy, taryfa 
dzienna (wyższa taryfa) odpowiada właściwie regulowanej taryfie dziennej. 

Należy również mieć na uwadze fakt, że aktualne przepisy UE w tym zakresie (dyrektywa 
2009/72 w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej i dyrektywa 2006/32/WE w 
sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych) nie 
przewidują wyraźnie obowiązku wprowadzenia dwutaryfowego systemu opłat za energię 
elektryczną. 

Podsumowanie

Komisja stwierdza, że w świetle dostępnych informacji niewielka różnica między taryfą 
dzienną a taryfą nocną w dwutaryfowym systemie opłat powinna być przejściowa oraz że 
dotyczy ona jedynie cen regulowanych w ramach „sistema di maggior tutela”. Przepisy UE 
nie przewidują w tym zakresie działań na poziomie europejskim.


