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Komisja Petycji

9.12.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0569/2008, którą złożył Daniele Rovai (Włochy) w sprawie zawartych 
w rachunkach za energię opłat za rozbiórkę starej elektrowni jądrowej we 
Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że jako obywatel włoski musi uiszczać opłatę specjalną, która 
jest uwzględniona w jego rachunku za elektryczność. Utrzymuje on, że część dochodów z 
tych opłat, które mają być przeznaczane na cele specjalne związane z administrowaniem 
siecią elektryczną, w rzeczywistości wykorzystywane są do uzupełniania finansowania 
ogólnego. Składający petycję uważa, że de facto jest to „ukryty podatek”. Zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego z pytaniem, czy jest dopuszczalne, by państwo nakładało na 
obywateli ukryty podatek w formie opłaty specjalnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję uważa, że dopłata (składnik taryfy A2), określona w art. 3 ust. 11 dekretu 
legislacyjnego nr 79 z dnia 16 marca 1999 r. oraz art. 1 ust. 1 dekretu z mocą ustawy nr 25 
z dnia 18 lutego 2003 r. przekształconego, wraz ze zmianami, w ustawę nr 83 z dnia 
17 kwietnia 2003 r., którą nakłada się we Włoszech na energię elektryczną, jest sprzeczna 
z prawem wspólnotowym. 

Co do zasady wprowadzenie przez państwo członkowskie parafiskalnej opłaty w postaci 
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dopłaty do taryfy dla energii elektrycznej oraz wykorzystanie dochodów (lub ich części) na 
pokrycie budżetu ogólnego nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.

W 1987 r. Włochy w wyniku referendum zadecydowały o zaprzestaniu wykorzystywania 
energii jądrowej do celów produkcji energii elektrycznej. Spowodowało to wstrzymanie 
budowy elektrowni jądrowych oraz likwidację już istniejących elektrowni. Zgodnie z art. 13 
ust. 2 lit. e) dekretu legislacyjnego z dnia 15 marca 1999 r. nr 791spółka ENEL S.p.A2była 
zobowiązana do znalezienia innej firmy, która zajęłaby się likwidacją elektrowni jądrowych 
oraz unieszkodliwieniem odpadów toksycznych. 

Pozostające koszty energetyki jądrowej wynikające z przerwanej budowy nowych elektrowni 
jądrowych i likwidacji już istniejących elektrowni uznano za obciążenie dla krajowych 
systemów energii elektrycznej. W istocie art. 3 ust. 11 dekretu legislacyjnego z dnia 15 marca 
1999 r. nr 793zobowiązał odpowiednie ministerstwa do określenia dokładnych kosztów, które 
mieli pokryć konsumenci końcowi. 

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2000 r. L'Autorita per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 
podjęła decyzję (Delibera 39/00) o zastosowaniu składnika taryfy A2 do pokrycia kosztów 
związanych z likwidacją elektrowni jądrowych, zamykaniem obiegu, zarządzaniem 
i unieszkodliwieniem odpadów jądrowych oraz wiążących się z tym działań. Z najnowszych 
informacji udostępnionych Komisji wynika, że zgodnie z decyzją (Delibera ARG/elt 138/08) 
podjętą przez AEEG w dniu 29 września 2008 r. powyższy składnik taryfy rzeczywiście jest 
dalej stosowany w celu pokrycia pozostających kosztów energetyki jądrowej. 

Co do zasady, stosownie do prawa wspólnotowego, Włochy mogą zgromadzić specjalny 
fundusz poprzez nałożenie dopłat za energię elektryczną, jednakże na podstawie art. 25 i 90 
Traktatu WE, zgodnie z wykładnią przyjętą przez Trybunał w sprawie Essent4, państwa 
członkowskie nie mogą nakładać tego rodzaju dopłat na krajową i przywożoną energię 
elektryczną w przypadku gdy obciążenia ponoszone przez krajowych producentów energii są 
całkowicie lub częściowo równoważone przez korzyści, jakie odnoszą z przychodów 
pochodzących z takiej dopłaty.

Opisany powyżej system opodatkowania energii elektrycznej we Włoszech dawniej podlegał 
różnym podatkom, takim jak „sovrapprezzo per onere nucleare” i „sovrapprezzo per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate”, w odniesieniu do których Komisja wszczęła 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wskutek 
zmian wprowadzonych w systemie regulacyjnym procedura pozostała otwarta w celu 
sprawdzenia, czy nowe ustalenia są zgodne z prawem wspólnotowym. W istocie Komisja ma 
pewne wątpliwości co do niektórych aspektów zmienionego systemu opodatkowania energii 

                                               
1Dz.U. nr 75 z dnia 31 marca 1999 r.
2Do 1999 r. ENEL był państwowym monopolistą w wytwarzaniu, przywozie, transporcie, przetwarzaniu, 

dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na obszarze kraju.
3Por. przypis 1.

4Wyrok Trybunału z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, jeszcze nie 
zgłoszony, pkt 57.
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elektrycznej, w tym stosowania składnika A2, i obecnie bada, czy nie jest konieczne 
skierowanie do Włoch uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia. 

Nałożenie dopłat na energię elektryczną nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym. 
Jednakże sposób ich stosowania nie może doprowadzić do sytuacji, w której korzyści 
uzyskiwane przez krajowych producentów z przychodów z takiej dopłaty całkowicie lub 
częściowo równoważą podatek ponoszony przez produkowaną w kraju energię elektryczną. 
Wykorzystanie części opłaty w celu sfinansowania budżetu ogólnego nie jest sprzeczne 
z prawem wspólnotowym.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Artykuł 47 decyzji AEEG nr 348/07 z dnia 29 grudnia 2007 r.1(zwanej dalej – „TI”) stanowi, 
że dopłaty przekazywane są na rachunek specjalny La Cassa conguaglio per il settore 
elettrico (CCSE). W decyzji tej reguluje się też terminy płatności. W art. 54 TI wymienia się 
numery rachunków specjalnych otworzonych przez CCSE, na które przekazuje się dopłaty. 
CCSE została ustanowiona na mocy CIP nr 34/1974 i jest odpowiedzialna za zbieranie 
funduszów niezbędnych z uwagi na potrzeby krajowego rynku energii i zarządzanie nimi. 
AEEG nadzoruje działania związane z poborem i redystrybucją tych środków.

Jak wyjaśniono w poprzednim komunikacie, Komisja ma pewne wątpliwości co do 
niektórych aspektów zmienionego systemu opodatkowania energii elektrycznej, w tym 
stosowania składnika A2. Doprowadziło to do wystosowania w dniu 29 stycznia 2010 r. 
uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia do Republiki Włoskiej, w którym zawarto 
zarzut, że w ustawodawstwie krajowym występują pewne niezgodności z art. 30 i 110 TFUE, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o stosowanie dopłat do energii elektrycznej wyprodukowanej w 
innych państwach członkowskich. Procedura ta nadal trwa.

Wydaje się też, że niewielka część dochodów ze składnika A2 wykorzystywana jest do 
finansowania budżetu ogólnego. Samo przekazywanie tych dochodów do budżetu ogólnego 
nie jest jako takie sprzeczne z prawem UE. Ponadto zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 
2008/118/WE2państwa członkowskie mogą nakładać podatki na świadczenie usług, w tym 
związanych z wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem, że podatki takie nie powodują 
zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami 
członkowskimi. Nie wydaje się, by pobór składnika A2 i korzystanie z niego (szczególnie dla 
celów budżetu ogólnego) powodowały wprowadzenie takich formalności, a zatem w tym 
zakresie nie dochodzi do naruszenia prawodawstwa UE w sprawie podatków akcyzowych.

Na koniec warto wspomnieć, że zgodnie z dyrektywą VAT3podatek od wartości dodanej 
nakłada się na energię elektryczną. Zgodnie z art. 78 dyrektywy VAT podstawa 
opodatkowania musi obejmować podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego 
VAT. A zatem włączenie dopłaty do podstawy opodatkowania w odniesieniu do zużycia 

                                               
1Testo 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 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku 

akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz.U. L 009 z 14.1.2009, s. 12–30.
3Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej, Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1–118.
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energii elektrycznej nie jest jako takie sprzeczne z prawem UE. 

Wniosek

Z zasady nakładanie dopłat w związku z dostępem do krajowej sieci dystrybucji i 
korzystaniem z niej, a także wykorzystywanie tych dochodów w celu finansowania budżetu 
ogólnego nie jest niezgodne z prawem unijnym. Podobnie włączenie dopłaty do podstawy 
opodatkowania do celów VAT nie jest jako takie sprzeczne z prawem UE.


