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Betreft: Verzoekschrift 569/2008, ingediend door Daniele Rovai (Italiaanse nationaliteit), 
over een heffing op de stroomrekening voor de ontmanteling van oude 
kerncentrales in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat in de stroomrekening die hij als Italiaan ontvangt een speciale heffing is
opgenomen. Van de opbrengst van deze heffing voor specifieke doeleinden in verband met het 
beheer van het elektriciteitsnet vloeit volgens indiener echter een deel in de schatkist, ter 
aanvulling van de algemene middelen. Indiener is van opvatting dat er sprake is van "stiekeme" 
belastingheffing. Hij vraagt het Europees Parlement of het toelaatbaar is dat een staat in het 
kader van een speciale heffing "stiekem" belasting van burgers heft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener is van mening dat een heffing (tariefcomponent A2), als bepaald in artikel 3, lid 11, van 
wetgevingsdecreet nr. 79 van 16 maart 1999 en artikel 1, lid 1 van wetsbesluit nr. 25 van 
18 februari 2003, omgezet, met amendementen, in wet nr. 83 van 17 april 2003, die in Italië over 
elektriciteit wordt berekend, in strijd is met het Gemeenschapsrecht. 

Het instellen door een lidstaat van een parafiscale heffing in de vorm van een toeslag bovenop 
het stroomtarief en het gebruiken van de opbrengst (of een deel daarvan) voor de financiering 
van de algemene begroting is in beginsel niet in strijd met het Gemeenschapsrecht.

In 1987 besloot Italië naar aanleiding van een referendum af te stappen van het gebruik van 
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kernenergie voor de productie van elektriciteit. Dit besluit had tot gevolg dat de bouw van 
kerncentrales werd stopgezet en dat bestaande kerncentrales werden ontmanteld. Volgens 
artikel 13, lid 2, sub e, van wetgevingsdecreet nr. 791 van 15 maart 1999 werd van ENEL S.p.A.2
verlangd dat zij een aparte onderneming oprichtte voor de uitvoering van de ontmanteling van 
kerncentrales en de verwerking van giftig afval. 

De resterende nucleaire kosten als gevolg van de onderbroken bouw van nieuwe kerncentrales en 
de ontmanteling van bestaande kerncentrales werden beschouwd als ten laste komend van de 
landelijke elektriciteitsstelsels. In artikel 3, lid 11, van wetgevingsdecreet nr. 79 van 15 maart 
19993 is de betreffende ministeries zelfs de taak toevertrouwd om de precieze lasten op te geven 
die door de eindconsumenten zouden moeten worden gedragen. 

Tijdens de vergadering van 24 februari 2000 (Delibera 39/00) besloot L'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas (AEEG) dat de tariefcomponent A2 gebruikt kan worden voor dekking van de 
kosten die samenhangen met de ontmanteling van kerncentrales, het zogenoemde sluiten van de 
cirkel, beheer en verwijdering van kernafval en hiermee samenhangende activiteiten. Volgens de 
meest recente informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft, wordt deze 
tariefcomponent conform besluit (Delibera ARG/elt 138/08) van 29 september 2008 van de 
AEEG inderdaad nog steeds gebruikt voor de dekking van resterende nucleaire kosten. 

In beginsel is het Italië uit hoofde van het Gemeenschapsrecht toegestaan een speciaal fonds op 
te bouwen door toeslagen over elektriciteit te berekenen; echter, op grond van de artikelen 25 en 
90 van het EG-Verdrag, zoals deze door het Hof in de zaak-Essent4 zijn geïnterpreteerd, word 
het lidstaten belet om dergelijke toeslagen te heffen over binnenlands geproduceerde en 
geïmporteerde elektriciteit indien de last die door binnenlandse stroomproducenten wordt 
gedragen geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de voordelen die zij ontvangen uit de 
opbrengst van de toeslag.

In het verleden was het hierboven beschreven systeem van belasting op elektriciteit 
ondergebracht in aparte belastingen zoals de sovrapprezzo per onere nucleare ("prijstoeslag voor 
nucleaire lasten") en sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate
("prijstoeslag voor nieuwe installaties die gebruikmaken van hernieuwbare of daarmee 
gelijkgestelde energiebronnen"), waartegen door de Commissie een inbreukprocedure was 
ingeleid. Nadat er wijzigingen in het regelgevingstelsel hadden plaatsgevonden, werd de 
procedure onderbroken om te controleren of de nieuwe regelingen aan het Gemeenschapsrecht 
voldeden. De Commissie koestert inderdaad bepaalde twijfels met betrekking tot zekere aspecten 
van het gewijzigde elektriciteitsbelastingsysteem, waaronder de toepassing van component A2, 
en zij onderzoekt momenteel of het nodig is Italië een aanvullende aanmaningsbrief te sturen.

De heffing van toeslagen op elektriciteit is niet in strijd met het Gemeenschapsrecht. De 
toepassingsmodaliteiten mogen echter niet leiden tot een situatie waarbij de voordelen die vanuit 
de opbrengst van de toeslag worden verleend aan binnenlandse producenten de belasting die 
door binnenlands geproduceerde elektriciteit wordt gedragen geheel of gedeeltelijk 
compenseren. Aanwending van een deel van de heffing voor de financiering van de algemene 
begroting is niet in strijd met het Gemeenschapsrecht.
                                               
1 Gepubliceerd in de staatskrant (Gazzetta Ufficiale) nr. 75 van 31 maart 1999.
2 Tot 1999 had ENEL het staatsmonopolie inzake productie, invoer, transport, transformering, distributie en 

verkoop van elektriciteit op het nationaal grondgebied.
3 Supra 1.
4 Arrest van het Hof van 17 juli 2008 in zaak C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, nog niet vermeld, punt 57.
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Artikel 47 van besluit nr. 348/07 van 29 december 2007 van de AEEG1 (hierna genoemd –
"T.I.") bepaalt dat de toeslagen worden overgemaakt naar de speciale rekening van La Cassa 
conguaglio per il settore elettrico (CCSE). Het stelt ook de termijnen voor de betalingen vast. 
Artikel 54 van T.I. geeft een overzicht van een aantal speciale rekeningen die worden geopend 
door de CCSE waarnaar de toeslagen worden overgemaakt. De CCSE is opgericht bij besluit
nr. 34/1974 en is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de middelen die nodig zijn om 
te voldoen aan de behoeften van de nationale energiemarkt. De AEEG houdt toezicht op de 
inning en de herverdeling van de opbrengsten.

Zoals aangegeven in de vorige mededeling, koesterde de Commissie bepaalde twijfels met 
betrekking tot zekere aspecten van het gewijzigde elektriciteitsbelastingsysteem, waaronder de 
toepassing van component A2. Bijgevolg is er een aanvullende aanmaningsbrief naar de 
Italiaanse Republiek gestuurd. In deze brief van 29 januari 2010 wordt gesteld dat de nationale 
wetgeving op bepaalde punten afwijkt van de artikelen 30 en 110 van het VWEU, met name 
voor zover het gaat om de toepassing van de toeslagen op elektriciteit die in andere lidstaten is 
opgewekt. Deze procedure loopt nog.

Ook blijkt een klein deel van de opbrengst van A2 te worden gebruikt voor de financiering van 
de algemene begroting. Het enkele feit dat de opbrengst naar de algemene begroting vloeit, is als 
zodanig niet in strijd met het Gemeenschapsrecht. Bovendien is er voor de lidstaten krachtens 
artikel 1, lid 3, letter b) van Richtlijn 2008/118/EG2 geen beletsel om belastingen te heffen op 
diensten, daaronder begrepen diensten die betrekking hebben op accijnsgoederen, mits deze 
belastingen in het handelsverkeer tussen de lidstaten geen aanleiding geven tot formaliteiten in 
verband met het overschrijden van een grens. Noch de inning van de component A2 noch het 
gebruik daarvan (in het bijzonder voor de algemene begroting) lijkt aanleiding te geven tot 
dergelijke formaliteiten. In dit verband wordt er dus geen inbreuk gemaakt op de communautaire 
accijnswetgeving.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat er ingevolge de btw-richtlijn3 belasting over de 
toegevoegde waarde moet worden geheven op elektriciteit. Overeenkomstig artikel 78 van de 
btw-richtlijn moeten in de maatstaf van heffing "belastingen, rechten en heffingen, met 
uitzondering van de btw zelf" worden opgenomen. Dientengevolge is het opnemen van de toeslag 
in de maatstaf van heffing met betrekking tot het elektriciteitsverbruik als zodanig niet in strijd 
met het Gemeenschapsrecht. 

Conclusie

In beginsel is het niet in strijd met het Gemeenschapsrecht om toeslagen te heffen in verband met 
de toegang tot en het gebruik van het nationale distributienetwerk en om de opbrengst te 
gebruiken voor de financiering van de algemene begroting. Ook het opnemen van de toeslag in 
de maatstaf van heffing in de zin van btw is als zodanig niet in strijd met het 
Gemeenschapsrecht.

                                               
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 Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en 

houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG, PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12.
3 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde, PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.


