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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0569/2008 af Daniele Rovai, italiensk statsborger, om elregninger for 
nedtagelse af gamle atomkraftværker i Italien

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at han som italiensk statsborger skal betale en særlig afgift, som er 
indberegnet i hans elregning. Han fastholder, at en del af provenuet fra denne afgift, som skal 
dække særlige udgifter til forvaltning af elnettet, rent faktisk anvendes til at supplere den 
generelle finansiering.  Han mener, at dette rent faktisk er en "skjult afgift". Han spørger 
Europa-Parlamentet, om det er tilladt for en stat at opkræve skjulte afgifter hos borgerne i 
form af en særlig afgift.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren mener, at den afgift (tarifkomponent A2), som defineret i artikel 3, stk. 11, i 
lovdekret nr. 79 af 16. marts 1999 og artikel 1, stk. 1, i lovdekret nr. 25 af 18. februar 2003,
som er omsat med ændringer i lov nr. 83 af 17. april 2003, der opkræves i Italien på 
elektricitet, er i strid med fællesskabsretten. I princippet er det ikke i strid med 
fællesskabsretten, at en medlemsstat indfører en skattelignende afgift i form af en 
elektricitetsafgift og bruger provenuet (eller en del deraf) til at finansiere det almindelige 
budget.

I 1987 besluttede Italien efter en folkeafstemning at indstille brugen af atomkraft til 
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elproduktion. Dette betød, at bygningen af atomkraftværker blev indstillet, og de eksisterende 
blev lukket ned. I henhold til artikel 13, stk. 2, litra e), i lovdekret nr. 791 af 15. marts 1999 
skulle ENEL S.p.A.2 stifte et selvstændigt selskab, som skulle lukke atomkraftværkerne ned 
og håndtere det giftige affald. 

De resterende omkostninger fra den afbrudte konstruktion af nye atomkraftværker og 
nedlukningen af de eksisterende værker blev pålagt de nationale elektricitetssystemer. Faktisk 
var det i henhold til artikel 3, stk. 11, i lovdekret nr. 793 af 15. marts 1999 de respektive 
ministre, som skulle specificere, hvilke omkostninger slutbrugerne skulle dække. 

På et møde den 24. februar 2000 besluttede "L'Autorita per l'energia elettrica e il gas" 
(AEEG) (Delibera 39/00), at tarifkomponent A2 kan bruges til at dække omkostningerne ved 
nedlukning af atomkraftværker, lukning af kredsen, håndtering og bortskaffelse af atomaffald 
og aktiviteter forbundet dermed. Ifølge de seneste oplysninger Kommissionen har adgang til, 
bruges denne tarifkomponent stadig til at dække de resterende omkostninger til 
atomkraftværkerne i henhold til AEEG's beslutning af 28. september 2008 (Delibera ARG/elt 
138/08). 

I princippet kan Italien i henhold til fællesskabsretten oprette en særlig fond ved at opkræve 
afgifter på elektricitet, men i henhold til EF-traktatens artikel 25 og 90, som fortolket af 
Domstolen i sagen om Essent4, kan medlemsstaterne ikke opkræve sådanne afgifter på 
indenlandsk og importeret elektricitet, hvor den byrde, der pålægges de indenlandske 
elproducenter helt eller delvist opvejes af de fordele, de får i form af afgiftsprovenuet.    

Tidligere var det ovenfor beskrevne elbeskatningssystem i Italien underlagt separate afgifter 
såsom "sovrapprezzo per onere nucleare" og "sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti 
rinnovabili e assimilate", som Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure omkring. 
Efter ændringerne i lovgivningen blev proceduren holdt åben for at få bekræftet, hvorvidt det 
nye system er i overensstemmelse med fællesskabsretten. Kommissionen stiller faktisk 
spørgsmål ved nogle aspekter af det nye elbeskatningssystem, herunder brugen af komponent 
A2, og er ved at undersøge, hvorvidt den skal sende en supplerende åbningsskrivelse til 
Italien. 

                                               
1  Offentliggjort i Italiens statstidende nr. 75 af 31. marts 1999.
2  ENEL havde frem til 1999 et statsmonopol inden for produktion, import, transport, omdannelse, distribution 

og salg af elektricitet på det nationale område.
3  Se fodnote 1 ovenfor.
4 Domstolens dom af 17. juli 2008 i sag C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, endnu ikke offentliggjort, præmis 

57.
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Det er ikke i strid med fællesskabsretten at opkræve sådanne afgifter på elektricitet. 
Bestemmelserne om anvendelsen må imidlertid ikke føre til, at fordelene for de indenlandske 
producenter ved afgiftsprovenuet helt eller delvist opvejer den afgift, der pålægges den 
indenlandske elektricitet. Anvendelsen af afgiften til at finansiere det almindelige budget er 
ikke i strid med fællesskabsretten."

4. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"I artikel 47 i AEEG's beslutning nr. 348/07 af 29. december 20071 ("T.I.") fastsættes det, at 
afgifterne skal overføres til den særlige konto for La Cassa conguaglio per il settore elettrico 
(CCSE). Betalingsfristerne er ligeledes reguleret i denne artikel. I artikel 54 i T.I. er der 
oplistet en række særlige konti hos CCSE, som afgifterne overføres til. CCSE blev oprettet 
med CIP nr. 34/1974 og har til opgave at indsamle og forvalte de nødvendige midler til det 
nationale energimarkeds behov. AEEG overvåger aktiviteterne med at indsamle og fordele de 
modtagne midler.

Som det er anført i den foregående meddelelse, stillede Kommissionen spørgsmål til nogle 
aspekter af det nye elbeskatningssystem, herunder brugen af komponent A2. Dette førte til, at 
der blev fremsendt en supplerende åbningsskrivelse til Den Italienske Republik dateret 29. 
januar 2010 med påstand om visse uoverensstemmelser mellem den nationale lovgivning og 
EUF-traktatens artikel 30 eller 110, navnlig hvad angår anvendelse af afgifter på elektricitet, 
som er genereret i andre medlemsstater. Denne sag er stadig i gang.

Det fremgår også, at en lille del af indtægterne fra A2 anvendes til at finansiere det 
almindelige budget. Selve kanaliseringen af afgiften til det almindelige budget er ikke i strid 
med fællesskabsretten. Desuden er medlemsstaterne i henhold til artikel 1, stk. 3, litra b, i 
direktiv 2008/118/EF2 ikke udelukket fra at opkræve afgifter på levering af tjenesteydelser, 
herunder ydelser i forbindelse med punktafgiftspligtige varer, under forudsætning af, at 
sådanne afgifter ikke giver anledning til formaliteter i forbindelse med grænsekrydsning i 
handel mellem medlemsstaterne. Hverken opkrævningen af A2-komponenten eller 
anvendelsen af den (navnlig til det almindelige budget) synes at give anledning til sådanne 
formaliteter, og der sker derfor ingen overtrædelse af fællesskabsretten vedrørende 
punktafgifter i denne henseende.

Endelig skal det bemærkes, at der i henhold til momsdirektivet3 skal opkræves merværdiafgift 
på elektricitet. I henhold til momsdirektivets artikel 78 skal afgiftsgrundlaget omfatte "skatter, 
told, importafgifter og andre afgifter med undtagelse af selve momsen". Det er derfor ikke i 
sig selv i strid med EU-retten at inkludere afgiften i afgiftsgrundlaget i forbindelse med 
elektricitetsforbrug. 

Konklusion

                                               
1. Samlet tekst om bestemmelserne for myndigheden for elektricitet og gas, for så vidt angår leveringen af 

tjenester vedrørende transmission, distribution, måling og salg af elektricitet.
2 Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om 

ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12-30).
3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 

11.12.2006, s. 1-118)..
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I princippet er det ikke i strid med fællesskabsretten at opkræve afgifter i forbindelse med 
adgang til og brug af det nationale fordelingsnet og at bruge provenuet (eller en del deraf) til 
at finansiere det almindelige budget. Det er heller ikke i sig selv i strid med EU-retten at 
inkludere afgiften i afgiftsgrundlaget med henblik på merværdiafgift."


