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villamosenergia-díjakról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arról számol be, hogy olasz állampolgárként különdíjat köteles fizetni, 
amelyet a villamosenergia-számláján szerepeltetnek. Azt állítja, hogy az e díjból származó 
bevételnek a villamosenergia-hálózat különleges igazgatási céljaira szánt részét valójában a 
közfinanszírozás kiegészítésére használják fel. Véleménye szerint ez tulajdonképpen „rejtett 
adót” jelent. Azt kérdezi az Európai Parlamenttől, hogy elfogadható-e egy állam részéről, ha 
különdíj formájában rejtett adót vet ki a polgáraira.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy az a villamos energiára Olaszországban kivetett felár 
(A2 díjszabási elem), amelyet az 1999. március 16-i 79. sz. törvényerejű rendelet 3. cikkének 
(11) bekezdése és a módosítást követően a 2003. április 17-i 83. sz. törvénnyé alakított 2003. 
február 18-i 25. sz. rendelettörvény 1. cikkének (1) bekezdése határoz meg, ellentétes a 
közösségi joggal. 
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Elvben nem ellentétes a közösségi joggal, hogy egy tagállam parafiskális díjat vezet be a 
villamos áram díjszabására kivetett felár formájában, és az ebből származó bevételt (vagy 
annak egy részét) az általános költségvetés finanszírozására használja fel.

1987-ben egy népszavazás eredményeként Olaszország úgy döntött, hogy többé nem használ 
atomenergiát a villamos energia termelésére. Ennek eredményeként leállították az 
atomerőművek építését, és üzemen kívül helyezték a meglévő erőműveket. Az 1999. március 
15-i 79. sz. törvényerejű rendelet 13. cikke (2) bekezdésének e) pontja1 szerint az ENEL 
S.p.A.2 számára előírták, hogy egy külön társaságot alapítson, amely az atomerőművek 
üzemen kívül helyezését és a toxikus hulladék kezelését fogja elvégezni. 

Az új atomerőművek építésének felfüggesztéséből és a meglévők leállításából származó 
nukleáris maradékköltségeket illetően elismerték, hogy ezek a nemzeti villamosenergia-
rendszereket terhelik. Lényegében az 1999. március 15-i 79. sz. törvényerejű rendelet 3. 
cikkének (11) bekezdése3 megbízta az illetékes minisztériumokat azzal, hogy pontosan 
határozzák meg a végfelhasználók által fedezendő pontos költségeket. 

2000. február 24-i ülésén a L'Autorita per l'energia elettrica e il gas (AEEG) úgy határozott 
(Delibera 39/00), hogy az A2 díjszabási elem használható fel az atomerőművek leállításából, 
a ciklus lezárásából, a nukleáris hulladék kezeléséből és ártalmatlanításából és az ezekhez 
kapcsolódó tevékenységekből származó költségek fedezésére. A Bizottság rendelkezésére álló 
legfrissebb információk szerint az AEEG 2008. szeptember 29-i határozata (Delibera ARG/elt 
138/08) értelmében ezt a díjszabási elemet valóban még mindig a nukleáris maradékköltségek 
fedezésére használják. 

A közösségi jog alapján Olaszország elvileg a villamos áramra kivetett felárak formájában 
létrehozhat egy külön alapot, azonban az EK-Szerződés 25. és 90. cikkének a Bíróság által az 
Essent-ügyben4 elfogadott értelmezése szerint a tagállamok nem vethetnek ki ilyen felárakat a 
hazai előállítású vagy importált villamos energiára, amennyiben a hazai villamosenergia-
előállítók által viselt terheket teljesen vagy részben kompenzálják azok az előnyök, 
amelyekben a felárakból származó bevételek útján részesülnek.  

Korábban a fent említett villamosenergia-adóztatási rendszerben különböző adókat 
alkalmaztak, mint például a „sovrapprezzo per onere nucleare” és a „sovrapprezzo per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate”, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság jogsértési 
eljárást kezdeményezett. A szabályozási rendszerben végrehajtott változtatásokat követően az 
eljárást nyitva hagyták annak ellenőrzése érdekében, hogy az új szabályok összhangban 
vannak-e a közösségi joggal. A Bizottságnak valóban vannak kétségei a módosított 
                                               
1      Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.
2      1999-ig az ENEL állami monopóliummal rendelkezett a villamos energia előállítására, 

behozatalára, szállítására, átalakítására, elosztására és értékesítésére az ország területén.
3      Supra 1.

4   A Bíróság C-206/06. sz. Essent Netwerk Noord BV. ügyben 2008. július 17-én hozott 
ítéletének 57. pontja, még nem tették közzé.
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villamosenergia-adóztatási rendszer bizonyos szempontjait, köztük az A2 díjszabási elem 
alkalmazását illetően, és jelenleg vizsgálja, hogy kell-e kiegészítő hivatalos értesítő levelet 
küldeni Olaszországnak. 

A közösségi joggal nem ellentétes, ha felárat vetnek ki a villamos energiára. Az alkalmazás
részletes szabályai azonban nem vezethetnek oda, hogy a belföldi termelők számára a 
felárakból származó bevételekből jelentkező előnyök teljesen vagy részben kiegyenlítik a 
belföldön előállított villamos energiára háruló adókat. A díj egy részének az általános 
költségvetés finanszírozására való felhasználása nem ellentétes a közösségi joggal.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

Az AEEG 2007. december 19-i 348/7. sz. határozatának1 (a továbbiakban: T.I.) 47. cikke 
előírja, hogy a felárakat a La Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) egy külön 
számlájára kell átutalni. A határozat szabályozza a befizetések határidejét is. A T.I. 54. cikke 
felsorol a CCSE által nyitott több olyan külön számlát, amelyre a felárak átutalása történik. A 
CCSE-t a 34/1974. sz. CIP hozta létre, és a szervezet feladata a nemzeti energiapiac 
szükségleteit fedező pénzeszközök beszedése és kezelése. Az AEEG felügyeli a bevételek 
beszedését és újraelosztását.

Amint az már az előző közleményben is kifejtésre került, a Bizottságnak voltak bizonyos 
kétségei a megváltozott villamosenergia-adózási rendszer egyes vonatkozásai tekintetében, 
beleértve az A2 díjszabási elem alkalmazását is. Ennek eredményeként 2010. január 29-én 
hivatalos értesítést küldtek az Olasz Köztársaságnak, amelyben azt állítják, hogy a nemzeti 
jogszabályok bizonyos pontokon összeegyeztethetetlenek az EUMSz. 30. vagy 110. cikkével, 
különösen a más tagállamokban termelt villamos energiára alkalmazandó felárakra vonatkozó 
rendelkezések tekintetében. Az eljárás még folyamatban van.

Az is látható, hogy az A2-ből származó bevételek egy kis részét az általános költségvetés 
finanszírozására használják fel. Önmagában annak ténye, hogy a bevételek egy részét 
átirányítják az általános költségvetésbe, nem ütközik az uniós jogba. Ezen túlmenően a 
2008/118/EK irányelv2 1. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint a tagállamok vethetnek ki 
adókat a szolgáltatásnyújtás tekintetében, ideértve a jövedéki termékekkel kapcsolatos 
szolgáltatások nyújtását is, feltéve azonban, hogy ilyen adók kivetése nem jár a 
határátlépéshez kapcsolódó alakiságokkal a tagállamok közötti kereskedelemben. Úgy tűnik, 
hogy sem az A2 díjszabási elem beszedése, sem pedig annak (különösen az általános 
költségvetés céljaira történő) felhasználása nem jár ilyen alakiságokkal, és így e tekintetben 
nem merül fel a jövedéki adókra vonatkozó uniós jogszabályok megsértése.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a HÉA-irányelv3 szerint a villamos energiára 
hozzáadottérték-adót kell kivetni. A HÉA-irányelv 78. cikke szerint az adóalapnak részét kell 
képeznie a következőknek: „adók, vámok, díjak, illetékek és más kötelező jellegű befizetések, 
kivéve magát a HÉA-t”. Ezért a felárnak a villamosenergia-fogyasztással kapcsolatban az 
adóalap részévé tétele ilyetén formában nem ellentétes az uniós joggal. 
                                               
1  Testo Integrato Delle Disposizioni Dell’autoritŕ Per L’energia Elettrica E Il Gas Per L’erogazione Dei  Servizi Di Trasmissione, 

Distribuzione, Misura E Vendita Dell’energia Elettrica.
2 A Tanács 2008. december 16-i 2008/118/EK irányelve a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL 9., 2009.1.14., 12 – 30. o.).
3  A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1 –118. o.).
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Következtetés

Elviekben nem ellentétes a közösségi joggal a nemzeti elosztó hálózathoz való hozzáférés és a 
hálózat használata tekintetében felár kivetése és az ebből származó bevételnek az általános 
költségvetés finanszírozására való felhasználása. Továbbá a felárnak HÉA célokból az 
adóalapba való befoglalásának ténye sem ellentétes az uniós joggal.


