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1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în calitate de cetățean italian, este obligat să plătească o taxă specială 
inclusă în factura de electricitate. Acesta menționează că o parte din sumele colectate sub 
formă de impozit, concepute în scopuri administrative speciale ale rețelei de electricitate, sunt 
de fapt utilizate pentru a acoperi finanțarea generală.  Petiționarul consideră că aceasta 
reprezintă de fapt o „taxă invizibilă”. Petiționarul întreabă Parlamentul European dacă un stat 
are dreptul de a-și impozita cetățenii cu o taxă invizibilă sub forma unei taxe speciale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul consideră că o suprataxă (element tarifar A2), definită în articolul 3 alineatul (11) 
din Decretul legislativ nr. 79 din 16 martie 1999 și în articolul 1, alineatul (1) din Decretul de 
lege nr. 25 din 18 februarie 2003, transformat, cu amendamente, în Actul nr. 83 din 17 aprilie 
2003, pe care o aplică Italia la electricitate ar contraveni legislației comunitare. 

În principiu, nu contravine legislației comunitare ca un stat membru să perceapă o taxă para-
fiscală sub forma unei suprataxări a tarifului de electricitate și să folosească suma obținută 
(sau o parte din aceasta) în scopul finanțării bugetului general.
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În 1987, în urma unui referendum, Italia a hotărât să renunțe la energia nucleară în scopul 
producerii de electricitate. Din această cauză s-a oprit construirea de centrale nucleare și s-au 
scos din uz centralele existente. În temeiul articolului 13 alineatul (2) litera (e) din Decretul 
legislativ nr. 791 ENEL S.p.A2 să înființeze o societate distinctă care să continue scoaterea din 
uz a centralelor nucleare și gestionarea deșeurilor toxice. 

Costurile reziduurilor nucleare generate de întreruperea construirii de noi centrale nucleare și 
scoaterea din uz a celor existente au fost recunoscute ca fiind o povară pe umerii sistemelor 
naționale de electricitate. De fapt, articolul 3 alineatul (11) din Decretul legislativ nr. 793 din 
15 martie 1999 prevedea ca ministerele respective să specifice costurile exacte care urmau a fi 
acoperite apoi de consumatori. 

La reuniunea din 24 februarie 2000, L'Autorita per l'energia elettrica e il gas (AEEG) a 
hotărât (Decizia 39/00) ca elementul tarifar A2 să poată fi folosit pentru acoperirea costurilor 
legate de scoaterea din uz a centralelor nucleare, închiderea circuitului, gestionarea și tratarea 
deșeurilor nucleare și alte asemenea acțiuni. Conform ultimelor informații de care dispune 
Comisia, în temeiul Deciziei (Decizia ARG/elt 138/08) din 29 septembrie 2008 a AEEG, 
acest element tarifar este, într-adevăr, încă folosit pentru acoperirea costurilor reziduurilor 
nucleare. 

În principiu, conform legislației comunitare, Italia are dreptul de a colecta un fond special 
colectând o taxă pe electricitate: totuși, în temeiul articolelor 25 și 90 din Tratatul CE, astfel 
cum este interpretat de Curte în cazul Essent4, statele membre nu au dreptul de a aplica astfel 
de suprataxe electricității interne și importate dacă povara suportată de producătorii interni de 
electricitate este compensată total sau parțial prin avantajele pe care le primesc din venitul de 
suprataxare.    

În trecut, sistemul de facturare a electricității din Italia descris mai sus a făcut obiectul unor 
impozite specifice, precum „sovrapprezzo per onere nucleare” și „sovrapprezzo per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate” asupra cărora Comisia a introdus o procedură de 
încălcare a legislației comunitare. Ca urmare a schimbărilor regimului de reglementare, 
procedura a fost înghețată până când se verifică dacă noile acorduri respectă legislația 
comunitară. Într-adevăr, Comisia are dubii cu privire la anumite aspecte ale noului sistem de 
facturare a electricității, incluzând folosirea elementului A2 și se analizează posibilitatea de a 
trimite Italiei o scrisoare formală complementară. 

                                               
1      Publicat în Jurnalul Oficial nr. 75 din 31 martie 1999.
2      Până în 1999, ENEL era monopol de stat în materie de producție, import, transport, 

transformare, distribuție și vânzare de energie electrică pe teritoriul național.
3      Supra 1.
4   Hotărârea Curții din 17 iulie 2008 în cauza C-206/06, Rețeaua Essent Noord BV, care nu a 

fost semnalat încă, la punctul 57.
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Nu reprezintă o încălcare a legislației comunitare de a percepe o taxă specială pe electricitate. 
Totuși, modalitățile de aplicare nu trebuie să conducă o situație în care beneficiile relative la 
această taxă pentru producătorilor interni să compenseze total sau parțial impozitele generate 
de electricitatea produsă pe plan intern. Utilizarea unei părți a acestei taxe pentru finanțarea 
bugetului general nu contravine legislației comunitare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Articolul 47 din Decizia nr. 348/07 din 29.12.2007 a AEEG1 (în continuare – T.I.) stipulează 
că suprataxele sunt transferate în contul special al La Cassa conguaglio per il settore elettrico 
(CCSE). De asemenea, acesta reglementează termenele limită pentru plăți. Articolul 54 al T.I. 
enumeră câteva conturi speciale care sunt deschise de CCSE, unde sunt transferate 
suprataxele. CCSE a fost înființat prin CIP nr. 34/1974 și este însărcinat cu colectarea și 
administrarea fondurilor necesare nevoilor pieței naționale de energie. AEEG supervizează 
activitatea de colectare și redistribuire a încasărilor.

Astfel cum a fost explicat în răspunsul anterior, Comisia a avut unele dubii în privința câtorva 
aspecte ale sistemului modificat de facturare a electricității, inclusiv folosirea elementului 
tarifar A2. Acest lucru a determinat trimiterea unei scrisori complementare de punere în 
întârziere Republicii Italiene, datată 29 ianuarie 2010, pretinzând existența câtorva 
incompatibilități ale legislației naționale cu articolul 30 sau 110 al TFUE, în special în măsura 
în care acestea se referă la aplicarea suprataxelor în cazul electricității generate în alte state 
membre. Această procedură se află încă în curs de derulare.
De asemenea, se pare că o mică parte din veniturile de la A2 este folosită la finanțarea 
bugetului general. Simplul fapt de a direcționa veniturile către bugetul general nu este în sine 
contrar dreptului UE. Mai mult decât atât, conform articolului 1 alineatul (3) litera b) al 
Directivei 2008/118/CE2 statele membre pot percepe taxe asupra prestării serviciilor, inclusiv 
cele legate de produsele accizabile, cu condiția ca astfel de taxe să nu genereze formalități în 
legătură cu trecerea frontierelor comerciale dintre statele membre. Nici colectarea elementului 
A2, nici folosirea acestuia (în special, pentru scopurile bugetului general) nu par să dea 
naștere unor astfel de formalități și, de aceea, nu reiese în această privință nicio încălcare a 
legislației UE privind accizele.
Merită menționat în final faptul că, potrivit directivei privind TVA3 trebuie percepută taxa pe 
valoarea adăugată pe electricitate. Conform articolului 78 al directivei privind TVA, baza de 
impozitare trebuie să includă „impozite, drepturi, prelevări și taxe, cu excepția TVA în sine”. 
Prin urmare, faptul de a include suprataxa în baza de impozitare în cazul consumului de 
electricitate, nu este în sine contrar dreptului UE. 

Concluzii

În principiu, nu este contrar dreptului UE să se impună suprataxe referitoare la accesul și 
utilizarea rețelelor de distribuție națională și să se folosească veniturile pentru a finanța 
bugetul general. Nici faptul includerii suprataxei în baza de impozitare în scopuri de TVA nu 
                                               
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 Directiva Consiliului 2008/118/CE din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE, JO L 

009 , 14/01/2009, p. 0012 – 0030.
3  Directiva Consiliului 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, JO L 347, 11.12.2006, p. 

1–118.



PE423.649/revv01-00 4/4 CM\851653RO.doc

RO

este în sine contrar dreptului UE.


