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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1216/2008, внесена от Паоло Брунду, с италианско 
гражданство, относно енергийната политика в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че въпреки значителните инвестиции в енергийната 
политика, италианското правителство не е инвестирало и цент във възобновяеми 
енергийни източници и следователно няма да бъде в състояние да отговори на 
изискванията на ЕС, съгласно които до 2010 г. 25 % от енергията трябва да бъде 
генерирана от възобновяеми източници.  Вносителят на петицията се обръща към 
Европейския парламент с молба да призове Италия да отдели средства за инвестиции 
във възобновяеми източници, за да бъде в състояние да посрещне изискванията на 
Директива 2001/77/ЕО. В противен случай това би довело до тежки наказания и 
откриване на процедури за нарушение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Коментари на Комисията относно петицията

По отношение на политиката Комисията изразява съгласие с вносителя на петицията, 
че включването в държавния бюджет на инвестиции за производство на енергия от 
възобновяеми източници може да бъде начин за преодоляване на настоящата 
икономическа криза и подготовка за по-устойчиво енергийно бъдеще. Инвестициите в 
производството на енергия от възобновяеми източници и в по-обширен контекст в 
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нисковъглеродни технологии и инфраструктури могат да спомогнат за насърчаване на 
икономиката в краткосрочен план, като същевременно спомагат за полагане на 
основите за една устойчива и по-конкурентоспособна икономика в дългосрочен план. 
Следва да се признае фактът, че Италия използва система за екологосъобразно 
сертифициране с цел подпомагане на производството на електроенергия от 
възобновяеми източници. Производството на фотоволтаична електроенергия, от друга 
страна, се поддържа посредством преференциални цени. Разноските за тези схеми за 
подпомагане се поемат по-скоро от потребителите на електроенергия, а не от 
данъкоплатците, а те не са част от държавния бюджет. Следователно ефективността на 
тези системи не може да бъде оценена въз основа на държавните разходи, а по-скоро 
въз основа на начините на прилагане на тези системи. 
Италия е оправомощена да решава по какъв начин ще спазва изискванията на 
Директива 2001/77/ЕО.

По отношение на отбелязания напредък във връзка с постигането на целта за 
потребление на електроенергия, произведена от възобновяеми източници в 
съответствие с Директива 2001/77/ЕО, следва да се отбележи, че при определянето и 
оповестяването на своите показателни национални цели съгласно член 3, параграф 1 и 
съответно член 3, параграф 2, Италия е решила да установи по-ниска цел от 
референтната стойност от 25 %, определена в приложението към директивата, както и 
да определи изчисляването на тази по-ниска цел в зависимост от редица специфични 
съображения. Понастоящем Комисията обмисля какви мерки да предприеме въз основа 
на оценката на отбелязания от Италия и от други държави членки напредък във връзка 
със степента на изпълнение на задължението за предприемане на съответни мерки за 
насърчаване на потреблението на електроенергия, произведена от възобновяеми 
източници в съответствие с определените от тях национални цели. През пролетта на 
2009 г. се очаква публикуването от страна на Комисията на доклад за напредъка, в 
зависимост от който Комисията ще изготви своите заключения относно 
необходимостта и възможността за откриване на процедура за нарушение.

Заключение

Комисията отчита факта, че Италия разполага със системи за подпомагане за енергия от 
възобновяеми източници, които не са част от държавния бюджет, и счита, че решенията 
относно публичните разходи и вида системи за подпомагане на производството на 
енергия от възобновяеми източници с цел спазване на изискванията на Директива 
2001/77/ЕО попадат в правомощията на Италия. Що се отнася до спазването на 
Директива 2001/77/ЕО, понастоящем службите на Комисията извършват оценка на 
отбелязания напредък. Ако изискванията на директивата не са спазени, Комисията 
може да реши да започне процедура за нарушение.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 29 март 2011 г.

Комисията отчита факта, че Италия разполага с помощни системи за подпомагане за 
енергия от възобновяеми източници, които не са част от държавния бюджет, и счита, че 
решенията относно публичните разходи и вида системи за подпомагане на 
производството на енергия от възобновяеми източници с цел спазване на изискванията 
на Директива 2001/77/ЕО относно електроенергия от възобновяеми енергийни 
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източници са от правомощията на Италия. Съгласно тази директива държавите членки 
са длъжни да предприемат подходящи мерки за насърчаване на по-голямо потребление 
на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, в съответствие 
с националните индикативни цели.

На 31 януари 2011 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Енергията от 
възобновяеми източници: напредък към целта за 2020 година“ (COM(2011) 31), наред с 
редица други работни документи на службите на Комисията (SEC(2011) 129 
окончателен), конкретно свързани с напредъка на държавите членки по отношение на 
индикативните цели за 2010 г. в сферата на енергията от възобновяеми източници в 
енергетиката и транспорта. Както е посочено в тези документи, Италия е постигнала 
определен напредък по отношение на индикативните си цели за 2010 г., въпреки че не 
очаква да ги изпълни изцяло. Въпреки това трябва да се отбележи, че целите за 2010 г. 
са индикативни. В контекста на тези сведения Комисията не счита, че на този етап 
може да започне процедура за нарушение срещу Италия. 

Вносителят на петицията следва да бъде информиран също така, че напредъкът на 
Италия по отношение на пълното и правилно транспониране и изпълнение на новата 
Директива за енергия от възобновяеми източници (2009/28/ЕО) ще бъде следен 
отблизо, особено посредством докладите за напредъка, които следва да бъдат 
предоставени от държавите членки до края на 2011 г.  В този контекст, в момента 
Комисията оценява Националния план за действие относно енергията от възобновяеми 
източници1 на Италия и е изискала от Италия да изясни редица въпроси, за да прецени 
адекватността на предвидените мерки за постигане на правно обвързващата цел за 2020 
г., която за Италия е 17 % от брутното крайно потребление на енергия в страната.

5. (REV II) Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Комисията отбелязва, че Италия разполага със системи за подпомагане за енергия от 
възобновяеми източници, които не са част от държавния бюджет, и счита, че решенията 
относно публичните разходи и вида системи за подпомагане на производството на 
енергия от възобновяеми източници с цел спазване на изискванията на Директива 
2001/77/ЕО относно електроенергия от възобновяеми енергийни източници попадат в 
правомощията на Италия, като същевременно подлежат на правилата на ЕС относно 
държавната помощ, ако това е приложимо. По силата на тази директива държавите 
членки имат задължението да предприемат необходимите стъпки, за да насърчават по-
широкото потребление на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни 
източници в съответствие с националните индикативни цели, посочени за 2010 г. 
Съобщението на Комисията, озаглавено „Енергията от възобновяеми източници: 
напредък към целта за 2020 година“ (COM(2011) 31), и работният документ на 
службите на Комисията (SEC(2011) 129 окончателен), оцениха напредъка на държавите 
членки по отношение на индикативните цели за 2010 г. в сферата на енергията от 
възобновяеми източници в енергетиката и транспорта. При все че Италия има известен 
напредък по отношение на целите за 2010 г., тя не ги е постигнала2.
                                               
1 Предоставен съгласно член 4 от Директивата относно енергия от възобновяеми източници и достъпен 
на следния адрес: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 За 2010 г. целта за електроенергия беше 22,55%, а постигнатият дял беше 20%; целта за транспорта 
беше 5,75%, постигнатият дял беше 4,5%.
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Вносителят на петицията следва да бъде информиран, че Директива 2001/77/ЕО беше 
заменена от Директива 2009/28/ЕО, определяща задължителни цели за енергия от 
възобновяеми източници за 2020 г. Целта на Италия е 17%. Понастоящем Италия се 
справя, като делът на енергията от възобновяеми източници се е увеличил от 5,2% през 
2005 г. на 11,5% през 2011 г.  Италия представи допълнителна информация относно 
националния план за действия в областта на възобновяемите енергии, която беше 
приета от Комисията http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). 
Комисията отбелязва, че Италия трябва да постигне допълнителен напредък, за да се 
справи с целта за 2020 г. За тази цел Комисията продължава да наблюдава напредъка на 
всички държави членки, за да гарантира, че директивата е изцяло транспонирана в 
националното законодателство и че се вземат подходящи мерки ― финансови и 
нефинансови ― за насърчаване на нарастването на енергията от възобновяеми 
източници. Допълнителна информация може да се намери в най-новия доклад на 
Комисията относно напредъка (COM(2013)175 и SWD(2013)102).


