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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0569/2008, imressqa minn Daniele Rovai, ta’ nazzjonalità Taljana, 
rigward l-ispiża tal-kontijiet tad-dawl għaż-żarmar tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari qodma fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, bħala ċittadin Taljan, irid iħallas taxxa speċjali li tiġi inkluża fil-kont 
tal-elettriku tiegħu. Huwa jsostni li parti mill-qligħ ta’ din it-taxxa li hija ppjanata għall-
ħtiġijiet speċjali tal-amministrazzjoni elettrika tan-network, qed tiġi fil-fatt użata biex jiżdiedu 
l-fondi ġenerali.  Huwa tal-opinjoni li din hi fil-fatt ‘taxxa moħbija’. Huwa jistaqsi lill-
Parlament Ewropew jekk din hijiex ammissibbli għal Stat li jimponi taxxa moħbija fuq iċ-
ċittadini f’forma ta’ taxxa speċjali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni giet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonant jikkunsidra li żieda fit-tariffa (komponent tat-tariffa A), kif definit mill-
Artikolu 3(11) tad-Digriet Leġiżlattiv nru 79 tas-16 ta’ Marzu 1999 u l-artikolu 1(1) tad-
Digriet Liġi Nru 25 tat-18 ta’ Frar 2003 mibdul, mal-emendi, fl-Att Nru 83 tas-17 ta’ April 
2003 intaxxata fl-Italja fuq l-elettriku hija kontra l-liġi tal-Komunità.

Fil-prinċipju, mhijiex kontra l-liġi tal-Komunità għal Stat Membru li jdaħħal taxxa prefiskali 
fil-forma ta’ żieda fit-tariffa tat-taxxa tal-elettriku u juża l-qligħ (jew parti minnu) biex 
jiffinanzja l-baġit ġenerali.
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Fl-1987, bħala riżultat ta’ referendum, l-Italja ddeċidiet li tabbanduna l-użu tal-enerġija 
nukleari għall-produzzjoni tal-elettriku. Dan l-avveniment irriżulta għall-waqfa tal-
kostruzzjoni tal-impjanti nukleari u l-għeluq ta’ dawk eżistenti. Skont l-Artikolu 13(2)(e) tad-
digriet Leġiżlattiv 15 ta’ Marzu 1999, nru 791 ENEL S.p.A.2 kien jeħtieġ li tinstab kumpanija 
distinta, li twettaq l-għeluq tal-impjanti tal-enerġija nukleari u jieħdu f’idejhom l-iskart 
tossiku. 

L-ispejjeż nukleari residwi li jirriżultaw minn kostruzzjonijiet interrotti ta’ impjanti nukleari 
ġodda u l-għeluq ta’ dawk eżistenti ġew rikonoxxuti bħala tagħbija tas-sistemi elettriċi 
nazzjonali. Fil-fatt, l-Artikolu 3(11) tad-digriet Leġiżlattiv 15 ta’ Marzu 1999, nru 793 ta l-
parir lill-ministri rispettivi biex jispeċifikaw l-ispejjeż preċiżi li kellhom jiġu koperti mill-
konsumaturi aħħarija. 

Fil-laqgħa tal-24 ta’ Frar 2000, L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) iddeċidiet 
(Delibera 39/00) li l-komponent tat-tariffa A2 jista’ jiġi użat biex jiġu koperti l-ispejjeż 
relatati mal-għeluq tal-impjanti nukleari, l-għeluq taċ-ċirku, il-maniġment u r-rimi tal-iskart 
nukleari u ma’ dawk l-attivitajiet relatati. Skont l-aħħar informazzjoni disponibbli għall-
Kummissjoni, f’konformità mad-deċiżjoni (Delibera ARG/elt 138/08) tad-29 ta’ Settembru 
2008 tal-AEEG dan il-komponent tat-tariffa għadu xorta użat biex ikopri spejjeż nukleari 
residwi. 

Fil-prinċipju, taħt il-liġi tal-Komunità l-Italja tista’ tiġbor fondi speċjali billi tintaxxa żieda 
fuq il-prezz tal-elettriku, madankollu, skont l-Artikolu 25 u 90 tat-Trattat tal-KE, bħalma ġiet 
interpretat mill-Qorti fil-każ Essent4 Stati Membri huma preklużi minn intaxxazzjoni ta’ tali 
żidiet fil-prezz fuq elettriku domestiku u impurtat fejn jikkompensaw b’mod sħiħ mill-
iżvantaġġi li joħorġu mid-dħul taż-żieda fil-prezz.    

Fil-passat, it-taxxa fuq l-elettriku deskritta hawn fuq fl-Italja kienet soġġetta għal taxxi distinti 
bħal “sovrapprezzo per onere nucleare” u “sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti 
rinnovabili e assimilate” rigward liema l-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur. Wara l-
bidliet fir-reġim regolatorju l-proċedura nżammet miftuħa sabiex jiġi vverifikat jekk il-ksur il-
ġdid huwiex kompjaċenti mal-liġi tal-Komunità. Tassew il-Kummissjoni għandha ċerti dubji 
rigward xi aspetti tas-sistema tal-intaxxar tal-elettriku li ma nbidlitx, inkluż l-użu tal-
komponent A2, u qed jigi investigat jekk ittra komplimentarja ta’ notifika formali għandhiex 
tintbagħat lill-Italja. 

                                               
1      Ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali nru 75 tal-31 ta’ Marzu 1999.
2      Sal-1999 ENEL kienet stat monopolju għall-produzzjoni, l-importazzjoni, it-

trasportazzjoni, it-trasformazzjoni, id-distribuzzjoni u l-bejgħ tal-enerġija elettrika fit-
territorju nazzjonali.

3      Supra 1.

4   Ġudizzju tal-Qorti tas-17 ta’ Lulju 2008 fil-Każ C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, li 
għadu ma ġiex irrappurtat, punt 57.
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Mhuwiex kontra l-ligi Komunitarja li jiġu intaxxati żidiet fil-prezz fuq l-elettriku. 
Madankollu, l-modalitajiet tal-applikazzjoni m’għandhomx iwasslu għar-riżultat fejn l-
iżvantaġġi kkonferiti għall-produtturi domestiċi mill-ħruġ taż-żieda tal-prezz jikkompensa 
bis-sħiħ jew parti mill-piż tat-taxxa prodotta domestikament mill-elettriku. L-użu ta’ parti mit-
taxxa biex jiġi ffinanzjat il-baġit ġenerali mhuwiex kontra l-liġi tal-Komunità.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

L-Artikolu 47 tad-Deċiżjoni Nru 348/07 tad-29 ta’ Diċembru 2007 tal-AEEG1 (iktar ’il 
quddiem – “T.I.”) jistipola li ż-żidiet fil-prezz jiġu trasferiti fil-kont speċjali ta’ La Cassa 
conguaglio per il settore elettrico (CCSE). Huwa jirregola wkoll il-limiti ta’ żmien għall-
ħlasijiet. L-Artikolu 54 tat-T.I. jelenka numru ta’ kontijiet speċjali li jinfetħu mis-CCSE fejn 
jiġu trasferiti ż-żidiet fil-prezz. Is-CCSE ġiet stabbilita mis-CIP Nru 34/1974 u hija 
responsabbli għall-ġbir u l-immaniġġjar tal-fondi meħtieġa għall-ħtiġijiet tas-suq nazzjonali 
tal-enerġija. L-AEEG tissorvelja l-attivitajiet tal-ġbir u tad-distribuzzjoni mill-ġdid tal-
irċevuti.

Kif spjegat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni kellha ċerti dubji rigward 
xi aspetti tas-sistema tal-intaxxar tal-elettriku li nbidlet, inkluż l-użu tal-komponent A2. Dan 
wassalha biex tibgħat ittra kumplimentari ta’ notifika formali lir-Repubblika Taljana ddatata 
d-29 ta’ Jannar 2010, li allegat ċerti inkompatibilitajiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali mal-
Artikoli 30 jew 110 tat-TFUE, b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna l-applikazzjoni taż-
żidiet fil-prezz fuq l-elettriku ġġenerat fi Stati Membri oħra. Din il-proċedura għadha 
għaddejja.

Jidher ukoll li parti żgħira mill-qligħ mill-A2 tintuża biex tiffinanzja l-baġit ġenerali. Is-
sempliċi fatt li l-qligħ imur fil-baġit ġenerali bħala tali ma jmurx kontra l-liġi tal-UE. Barra 
minn hekk, skont l-Artikolu 1(3)(b) tad-Direttiva 2008/118/KE2 l-Istati Membri mhumiex 
preklużi milli jimponu taxxi fuq il-forniment ta’ servizzi, inklużi dawk relatati ma’ prodotti 
soġġetti għad-dazju tas-sisa, sakemm tali taxxi ma jirriżultawx f’formalitajiet konnessi mal-
qsim tal-fruntieri fil-kummerċ bejn l-Istati. La l-ġbir tal-komponent A2 u lanqas l-użu tiegħu 
(b’mod partikolari għall-finijiet tal-baġit ġenerali) ma jidhru li jwasslu għal dawn il-
formalitajiet, u għaldaqstant ma jirriżulta l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE fuq id-dazji tas-
sisa f’dan ir-rigward.

Fl-aħħar nett, ta’ min isemmi li skont id-Direttiva dwar il-VAT3 għandha tiġi imposta t-taxxa 
fuq il-valur miżjud fuq l-elettriku. Skont l-Artikolu 78 tad-Direttiva dwar il-VAT l-ammont 
taxxabbli għandu jinkludi “taxxi, dazji, imposti u piżijiet, minbarra l-VAT innifisha”. 
Għaldaqstant, il-fatt li ż-żieda fil-prezz tiġi inkluża fl-ammont taxxabbli b’rabta mal-konsum 
tal-elettriku bħala tali ma jmurx kontra l-liġi tal-UE. 

Konklużjoni

Bi prinċipju, mhuwiex kontra l-liġi tal-UE l-fatt li jiġu intaxxati żidiet fil-prezz b’rabta mal-
                                               
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 Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li jħassar id-Direttiva 

92/12/KEE, ĠU L 009 , 14/01/2009, p. 0012 – 0030.
3  Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, ĠU L 347, 11.12.2006, 

p. 1–118.
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aċċess u l-użu tan-netwerk ta’ distribuzzjoni nazzjonali u li jintuża l-qligħ biex jiġi ffinanzjat 
il-baġit ġenerali. Lanqas il-fatt li ż-żieda fil-prezz tiġi inkluża fl-ammont taxxabbli għall-
finijiet tal-VAT bħala tali ma jmur kontra l-liġi tal-UE.


