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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0569/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Daniele 
Rovai, par elektroenerģijas maksas uzrēķiniem saistībā ar veco 
atomelektrostaciju demontāžu Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņam kā Itālijas pilsonim ir jāmaksā īpaša nodeva, kura 
iekļauta viņa rēķinā par patērēto elektroenerģiju. Viņš apgalvo, ka daļa no šīs nodevas 
rezultātā iegūtajiem ieņēmumiem, kas paredzēti speciālām administratīvām elektrotīkla 
vajadzībām, patiesībā tiek izmantoti, lai papildinātu vispārējo finansējumu. Viņš uzskata, ka 
šis faktiski ir „zādzību nodoklis”. Viņš uzdod Eiropas Parlamentam jautājumu par to, vai ir 
pieņemami, ka valsts piemēro saviem pilsoņiem zādzību nodokli īpašas nodevas veidā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka papildu nodoklis (tarifa sastāvdaļa A2), kā noteikts 
1999. gada 16. marta Likumdošanas dekrēta Nr. 79 3. panta 11. punktā un 2003. gada 
18. februāra Dekrēta-likuma Nr. 25, kas ar grozījumiem pārveidots 2003. gada 17. aprīļa Aktā 
Nr. 83, 1. panta 1. punktā, ko Itālijā iekasē par elektroenerģiju, ir pretrunā ar Kopienas 
tiesībām. 

Principā, ja dalībvalstī ievieš parafiskālu nodevu kā papildu nodokli maksai par 
elektroenerģiju un ienākumus (vai daļu no tiem) izmanto vispārējā budžeta finansēšanai, tas 
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nav pretrunā ar Kopienas tiesībām.

Referenduma rezultātā 1987. gadā Itālija nolēma pārtraukt atomenerģijas izmantošanu 
elektroenerģijas ražošanai. Tam sekoja atomelektrostaciju būvniecības apturēšana un jau 
esošo staciju ekspluatācijas pārtraukšana. Saskaņā ar 1999. gada 15. marta Likumdošanas 
dekrēta Nr. 791 13. panta 2. punkta e) apakšpunktu uzņēmumam „ENEL S.p.A.”2 vajadzēja 
nodibināt atsevišķu kompāniju, kas veiktu atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu un 
apstrādātu toksiskos atkritumus. 

Atlikušās atomenerģijas izmaksas, kas radās no jaunu atomelektrostaciju būvniecības 
apturēšanas un jau esošo staciju ekspluatācijas pārtraukšanas, tika atzītas par valsts 
elektroenerģijas sistēmu izdevumiem. Patiesībā 1999. gada 15. marta Likumdošanas dekrēta 
Nr. 793 3. panta 11. punkts uzdeva attiecīgajām ministrijām noteikt precīzas izmaksas, ko 
jāsedz tiešajiem patērētājiem. 

L'Autorita per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 2000. gada 24. februāra sanāksmē nolēma 
(Delibera 39/00), ka tarifa sastāvdaļa A2 var tikt izmantota, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar 
atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu, cikla noslēgšanu, toksisko atkritumu 
apsaimniekošanu un iznīcināšanu un ar to saistītām darbībām. Saskaņā ar jaunāko Komisijai 
pieejamo informāciju un AEEG 2008. gada 29. septembra lēmumu (Delibera ARG/elt 138/08) 
šī tarifa sastāvdaļa patiešām joprojām tiek izmantota, lai segtu atlikušās atomenerģijas 
izmaksas. 

Principā saskaņā ar Kopienas tiesībām Itālija var iekasēt īpašus līdzekļus, uzliekot papildu 
nodokli elektroenerģijai, tomēr saskaņā EK līguma 25. un 90. pantu, kā interpretējusi Tiesa 
Essent4 lietā, dalībvalstīm nav atļauts iekasēt šādus papildu nodokļus par elektroenerģiju, kas 
saražota dalībvalstī un importēta, ja izdevumi, kas radušies vietējiem elektroenerģijas 
ražotājiem, tiek pilnībā vai daļēji kompensēti, izmantojot priekšrocības, ko tie saņem no 
papildu nodokļa radītajiem ienākumiem. 

Agrāk iepriekš minētajā elektroenerģijas nodokļu sistēmā Itālijā bija divi atšķirīgi nodokļi, kā 
„sovrapprezzo per onere nucleare” un „sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e 
assimilate”, attiecībā uz kuriem Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru. Pēc izmaiņām 
regulatīvajos režīmos procedūra palika atklāta, lai pārliecinātos, vai jaunie noteikumi ir 
saskaņā ar Kopienas tiesībām. Patiešām, Komisijai ir zināmas šaubas attiecībā uz dažiem 
aspektiem mainītajā elektroenerģijas nodokļu sistēmā, tostarp attiecībā uz tarifa 
sastāvdaļu A2, un pašlaik tā izmeklē, vai Itālijai vajadzētu nosūtīt papildu oficiāla paziņojuma 
vēstuli. 
                                               
1      Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.
2      Līdz 1999. gadam „ENEL” bija valsts monopols elektroenerģijas ražošanā, importēšanā, 

transportēšanā, transformācijā, sadalē un tirdzniecībā valsts teritorijā.
3      Sk. 1. atsauci.

4   Tiesas 2008. gada 17. jūlija spriedums lietā C-206/06 Essent Netwerk Noord BV, vēl nav 
publicēta, 57. punkts.
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Papildu nodokļa par elektroenerģiju iekasēšana nav pretrunā Kopienas tiesībām. Tomēr 
piemērošanas kārtībai nevajadzētu radīt tādu rezultātu, saskaņā ar ko vietējiem ražotājiem 
piešķirtās priekšrocības no ienākumiem, kas radušies no papildu nodokļa, pilnībā vai daļēji 
kompensē nodokli, kas radies no dalībvalstī ražotās elektroenerģijas. Daļēja ienākumu 
izmantošana vispārējā budžeta finansēšanai nav pretrunā ar Kopienas tiesībām.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

AEEG1 (turpmāk tekstā — T.I.) 2007. gada 29. decembra Lēmuma Nr. 348/07 47. pantā 
noteikts, ka papildu nodokļi tiek ieskaitīti īpašā La Cassa conguaglio per il settore elettrico 
(CCSE) kontā. Šis pants reglamentē arī maksājumu termiņus. T.I. 54. pantā uzskaitīti vairāki 
īpašie CCSE atvērtie konti, kuros ieskaita papildu nodokļus. CCSE tika izveidota ar CIP
Nr. 34/1974 un tā ir atbildīga par valsts enerģētikas tirgum vajadzīgo līdzekļu vākšanu un 
pārvaldību. AEEG uzrauga darbības, kas saistītas ar līdzekļu vākšanu un ieņēmumu pārdali.

Kā paskaidrots iepriekšējā paziņojumā, Komisija bija zināmas šaubas attiecībā uz dažiem 
aspektiem, kas saistīti ar mainīto elektroenerģijas nodokļu sistēmu, tostarp tarifa 
sastāvdaļas A2 izmantošanu. Tāpēc 2010. gada 29. janvārī Itālijas Republikai tika nosūtīta 
papildu oficiāla paziņojuma vēstule, atsaucoties uz konkrētām valsts tiesību aktu 
neatbilstībām LESD 30. vai 110. pantam, it īpaši ciktāl tas attiecas uz papildu nodokļu 
piemērošanu par elektroenerģiju, kas ražota citās dalībvalstīs. Minētā procedūra joprojām 
noris.

Izrādās arī, ka neliela daļa no A2 ieņēmumiem tiek izmantota vispārējā budžeta finansēšanai. 
Tas, ka ieņēmumi tiek novirzīti vispārējam budžetam, nav pretrunā ES tiesību aktiem. Turklāt 
saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK2 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu dalībvalstīm nevar 
liegt uzlikt nodokļus par pakalpojumiem, tostarp ar akcīzes precēm saistītiem pakalpojumiem, 
ja tādu nodokļu uzlikšana tirdzniecībā starp dalībvalstīm nerada ar robežšķērsošanu saistītas 
formalitātes. Ne A2 sastāvdaļas iekasēšana, ne tās izmantošana (it īpaši vispārējā budžeta 
vajadzībām) nerada šādas formalitātes, un šajā saistībā nav pārkāpti ES tiesību akti akcīzes 
nodokļu jomā.

Visbeidzot, ir vērts pieminēt, ka saskaņā ar PVN direktīvu3 par elektroenerģiju jāiekasē 
pievienotās vērtības nodoklis. PVN direktīvas 78. pantā paredzēts, ka summā, kurai uzliek 
nodokli, ietver „nodokļus, nodevas un citus maksājumus, izņemot pašu PVN”. Tādējādi 
papildu nodokļa ietveršana summā, kas apliekama ar nodokli, attiecībā uz elektroenerģijas 
patēriņu nav pretrunā ES tiesību aktiem.

 Secinājums

Papildu nodokļu iekasēšana par piekļuvi valsts sadales elektrotīkliem un ieņēmumu 

                                                                                                                                                  

1  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.

2 Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/118/EEK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 
92/12/EEK (OV L 9, 14.1.2009, 12. –30. lpp.).

3  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1.–
118. lpp.).
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izmantošana vispārējā budžeta finansēšanai nav pretrunā ES tiesību aktiem. Arī papildu 
nodokļa ietveršana summā, kas apliekama ar nodokli, saistībā ar PVN nav pretrunā ES tiesību 
aktiem.


