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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0569/2008, του Daniele Rovai, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
χρεώσεις σε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για τη διάλυση παλαιών 
σταθμών πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, ως ιταλός υπήκοος, υποχρεώνεται να καταβάλει ειδικό τέλος, το 
οποίο περιλαμβάνεται στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Υποστηρίζει ότι μέρος 
των εσόδων από το συγκεκριμένο τέλος που προορίζεται για ειδικούς διοικητικούς σκοπούς 
του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα ως συμπλήρωμα της 
γενικής χρηματοδότησης. Πιστεύει ότι πρόκειται εντέλει για «κρυφό» φόρο. Ρωτά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν επιτρέπεται ένα κράτος να επιβάλλει κρυφό φόρο στους πολίτες 
του με τη μορφή ειδικού τέλους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα συμπληρωματικά τέλη (στοιχείο τιμολογίου A2), όπως ορίζεται 
από το άρθρο 3(11) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 79 της 16ης Μαρτίου 1999 και το 
άρθρο 1(1) του διατάγματος αριθ. 25 της 18ης Φεβρουαρίου 2003 που μετατράπηκε, με 
τροποποιήσεις, στον νόμο αριθ. 83 της 17ης Απριλίου 2003, στον ηλεκτρισμό αντιβαίνουν 
στην κοινοτική νομοθεσία.

Καταρχήν, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει ένα 
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έκτακτο τέλος με τη μορφή συμπληρωματικής χρέωσης στο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος 
και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που θα προκύψουν (ή μέρος αυτών) για τη χρηματοδότηση 
του γενικού προϋπολογισμού.

Το 1987, ως αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος, η Ιταλία αποφάσισε να εγκαταλείψει τη 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη 
εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων και τον 
παροπλισμό των υπαρχόντων. Σύμφωνα με το άρθρο 13(2)(ε) του νομοθετικού διατάγματος 
αριθ. 791 της 15ης Μαρτίου 1999, η «ENEL S.p.A.»2 είχε την υποχρέωση να ιδρύσει χωριστή 
εταιρεία που θα διενεργούσε τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών και θα διαχειριζόταν 
τα τοξικά απόβλητα. 

Το υπολειμματικό κόστος που θα προέκυπτε από τη διακοπή της κατασκευής νέων 
πυρηνικών εργοστασίων και τον παροπλισμό των ήδη υπαρχόντων αναγνωρίσθηκε ότι θα 
επιβάρυνε τα εθνικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, το άρθρο 3(11) 
του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 793 της 15ης Μαρτίου 1999 ανέθεσε στα αντίστοιχα 
υπουργεία να προσδιορίσουν το επακριβές κόστος που έπρεπε να καλυφθεί από τους τελικούς 
καταναλωτές. 

Στη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2000, η Autorita per l'energia elettrica e il gas 
(AEEG) αποφάσισε (Delibera 39/00) ότι το στοιχείο τιμολογίου A2 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί το κόστος σχετικά με τον παροπλισμό των πυρηνικών 
εργοστασίων, το κλείσιμο του κύκλου, τη διαχείριση και τη διάθεση των πυρηνικών 
αποβλήτων και τις σχετιζόμενες με αυτά δραστηριότητες. Με βάση τις τελευταίες 
πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση (Delibera ARG/elt 138/08) 
της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 της AEEG, το συγκεκριμένο στοιχείο του τιμολογίου 
χρησιμοποιείται ακόμα για την κάλυψη του υπολειμματικού κόστους. 

Καταρχήν, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η Ιταλία μπορεί να συγκεντρώσει ένα 
ειδικό κεφάλαιο επιβάλλοντας συμπληρωματικά τέλη στην ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 90 της Συνθήκης ΕΚ, όπως ερμηνεύτηκαν από το Δικαστήριο 
στην υπόθεση Essent4, δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέτοια 
συμπληρωματικά τέλη επί της παραχθείσας εντός του κράτους μέλους και εισαχθείσας 
ηλεκτρικής ενέργειας όταν η επιβάρυνση που πλήττει τους ημεδαπούς παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας αντισταθμίζεται πλήρως ή εν μέρει από τα πλεονεκτήματα που 
αποκομίζουν από τα έσοδα της συμπληρωματικής χρέωσης. 

Στο παρελθόν, το σύστημα φορολόγησης στην Ιταλία μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας που 
περιγράφεται ανωτέρω υπόκειτο σε ξεχωριστούς φόρους, όπως π.χ. ο «sovrapprezzo per 

                                               
1      Δημοσιεύτηκε στην ιταλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 75 της 31ης Μαρτίου 1999.
2      Μέχρι το 1999 η ENEL είχε το κρατικό μονοπώλιο για την παραγωγή, την εισαγωγή, τη μεταφορά, τη 

διανομή και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην εθνική επικράτεια.
3      Βλ. υποσημείωση 1 ανωτέρω.

4    Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 2008 στο πλαίσιο της Υπόθεσης C-206/06, Essent Netwerk 
Noord BV, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, σημείο 57.
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onere nucleare» και «sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate» για 
τους οποίους η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει. Ύστερα από τις αλλαγές του 
ρυθμιστικού πλαισίου η διαδικασία εκκρεμεί προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι νέες 
ρυθμίσεις είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία. Πράγματι, η Επιτροπή έχει κάποιες 
αμφιβολίες σχετικά με ορισμένες πτυχές του νέου συστήματος φορολόγησης στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του στοιχείου A2, και διερευνά επί 
του παρόντος αν πρέπει να αποσταλεί συμπληρωματική επίσημη προειδοποιητική επιστολή 
στην Ιταλία. 

Η κοινοτική νομοθεσία δεν απαγορεύει την επιβολή συμπληρωματικών τελών στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, οι λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι ημεδαποί παραγωγοί από τα έσοδα της 
συμπληρωματικής χρέωσης να αντισταθμίζουν πλήρως ή εν μέρει τον φόρο που επιβαρύνει 
την παραχθείσα εντός του κράτους μέλους ηλεκτρική ενέργεια. Η χρησιμοποίηση μέρους του 
τέλους για τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού δεν αντιβαίνει στην κοινοτική 
νομοθεσία.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Το άρθρο 47 της απόφασης αριθ. 348/07 της AEEG της 29.12.20075 (εφεξής «T. I.») ορίζει 
ότι τα συμπληρωματικά τέλη μεταφέρονται στον ειδικό λογαριασμό του ταμείου La Cassa 
conguaglio per il settore elettrico (CCSE). Το ίδιο άρθρο ρυθμίζει επίσης τις προθεσμίες 
πληρωμής. Το άρθρο 54 της Τ. Ι. περιλαμβάνει κατάλογο ειδικών λογαριασμών που έχουν 
ανοιχθεί από το CCSE για τη μεταφορά των συμπληρωματικών τελών. Το CCSE ιδρύθηκε 
βάσει της απόφασης αριθ. 34/1974 της CIP (διυπουργική επιτροπή τιμών) και είναι αρμόδιο 
για την είσπραξη και τη διαχείριση των πόρων που απαιτούνται για τις ανάγκες της εθνικής 
αγοράς ενέργειας. Η AEEG επιβλέπει τις δραστηριότητες είσπραξης και ανακατανομής των 
εσόδων.

Όπως διευκρινίζεται στην προηγούμενη απάντηση, η Επιτροπή διατηρούσε ορισμένες 
αμφιβολίες όσον αφορά κάποιες πτυχές του τροποποιημένου συστήματος φορολόγησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του στοιχείου τιμολογίου Α2. Αυτό 
οδήγησε στην αποστολή συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής προς την Ιταλική 
Δημοκρατία με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2010, στην οποία περιέχονται ισχυρισμοί για 
ορισμένες ασυμβατότητες της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 30 ή 110 της ΣΛΕΕ, ιδίως δε 
όσον αφορά την επιβολή συμπληρωματικών τελών ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε 
άλλα κράτη μέλη. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Επιπλέον, φαίνεται ότι μικρό ποσοστό των εσόδων του στοιχείου τιμολογίου Α2 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού. Το μεμονωμένο 
γεγονός της διοχέτευσης εσόδων στον γενικό προϋπολογισμό δεν αντιβαίνει αυτό καθαυτό 
στο δίκαιο της ΕΕ. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο β), της 
οδηγίας 2008/118/EK6, δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν φόρους στις 
παροχές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν σχέση με τα υποκείμενα σε 

                                               
5  Testo Integrato Delle Disposizioni Dell’autorità Per L’energia Elettrica E Il Gas Per L’erogazione Dei Servizi 

Di Trasmissione, Distribuzione, Misura E Vendita Dell’energia Elettrica.
6 Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών 

φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, ΕΕ L 009 της 14.1.2009, σ. 12 έως 30.
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ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή αυτών των φόρων 
δεν συνεπάγεται διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση συνόρων κατά το εμπόριο 
μεταξύ κρατών μελών. Κατά τα φαινόμενα, ούτε η είσπραξη του στοιχείου τιμολογίου Α2 
ούτε η χρήση του (ειδικότερα για τους σκοπούς του γενικού προϋπολογισμού) συνεπάγεται 
διατυπώσεις αυτού του είδους, ενώ δεν προκύπτει εν προκειμένω ούτε παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την οδηγία για τον ΦΠΑ7, πρέπει να επιβάλλεται 
φόρος προστιθέμενης αξίας στην ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με το άρθρο 78 της 
οδηγίας για τον ΦΠΑ, στη βάση επιβολής του φόρου περιλαμβάνονται «τα τέλη, δικαιώματα, 
εισφορές και φόροι, με εξαίρεση τον ΦΠΑ». Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι τα 
συμπληρωματικά τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βάση επιβολής φόρου σε σχέση με την 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν αντιβαίνει αυτό καθαυτό στο δίκαιο της ΕΕ. 

Συμπέρασμα

Καταρχήν, η επιβολή συμπληρωματικών τελών όσον αφορά την πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο 
διανομής και τη χρήση αυτού, καθώς και η χρήση των εσόδων για τη χρηματοδότηση του 
γενικού προϋπολογισμού, δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ. Ομοίως, το γεγονός ότι το 
συμπληρωματικό τέλος συμπεριλαμβάνεται στη βάση επιβολής του φόρου για τους σκοπούς 
του ΦΠΑ δεν αντιβαίνει αυτό καθαυτό στο δίκαιο της ΕΕ.

                                               
7  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1 έως 118.


