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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az olasz kormány a nagy energiapolitikai beruházások ellenére 
egyetlen fillért sem költött a megújuló energiaforrásokra, így nem tudja majd teljesíteni azt az 
uniós követelményt, hogy 2010-ig az energia 25%-át megújuló energiaforrásokból állítsa elő. 
A petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy sarkallja Olaszországot arra, hogy 
a 2001/77/EK irányelvben rögzített követelmények teljesítése érdekében különítsen el 
forrásokat a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokra. Amennyiben Olaszország 
nem teljesíti a kitűzött célt, az súlyos szankciókhoz és jogsértési eljárás indításához vezet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Szakpolitikai tekintetben a Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy a jelenlegi 
gazdasági válságból való kilábalás egyik eszköze lehet, ha az állam költségvetéséből 
beruházásokat eszközöl a megújuló energiák terén, előkészítve ezzel az energetikai 
szempontból fenntarthatóbb jövőt. A megújuló energiákba és átfogóbb értelemben az 
alacsony széndioxid-kibocsátású technológiákba és infrastruktúrákba történő beruházások 
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rövid távon stimulálhatják a gazdaságot, egyúttal hosszú távon fenntartható és 
versenyképesebb gazdaság alapjait fektethetik le. El kell ismerni, hogy Olaszország a 
megújuló energiából származó villamos áram termelésének támogatásához zöld tanúsítvány 
rendszert alkalmaz. Továbbá betáplálási tarifával támogatják a fotovoltaikus eredetű villamos 
energia előállítását. E támogatási rendszerek költségeit az elektromos áramot fogyasztók 
állják közösen, nem az adófizetők, és a támogatások nem képezik az állami költségvetés 
részét. Ennélfogva e rendszerek hatékonyságát nem lehet az állami kiadások alapján értékelni, 
ehelyett a rendszer alkalmazásának módja mérvadó. 
Olaszországtól függ, hogy milyen módon kíván megfelelni a 2001/77/EK irányelvben 
lefektetett követelményeknek.

A 2001/77/EK irányelvben lefektetett, megújuló energiaforrásokból előállítandó elektromos 
áram arányára vonatkozó célkitűzés felé tett előrelépés kapcsán megjegyzendő, hogy 
Olaszország – az irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében megkövetelt indikatív nemzeti 
célkitűzések megállapításakor és ismertetésekor – úgy határozott, hogy az irányelv 
mellékletében szereplő 25%-os referenciaértéknél alacsonyabb célkitűzést állapít meg és ezen 
alacsonyabb cél számítását több konkrét feltételezésre alapozza. A Bizottság jelenleg 
vizsgálja az Olaszország és a többi tagállam által elért fejlődés a tekintetben végzett értékelése 
alapján követendő lépéseket, hogy azok milyen mértékben feleltek meg azon 
kötelezettségüknek, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a megújuló energiaforrásokból 
származó villamos energia fogyasztásának előmozdítására – nemzeti célkitűzéseikkel 
összhangban és azoknak megfelelően. A Bizottság várhatóan 2009 tavaszán tesz közzé egy 
ezzel kapcsolatos eredményjelentést, amelyet követően következtetéseket von le a 
szabálysértési eljárás megindításának szükségességéről és lehetőségéről.

Következtetés

A Bizottság elismeri, hogy Olaszországban az állami költségvetésen kívüli támogatási 
rendszerek léteznek a megújuló energia támogatására, és úgy véli, hogy annak eldöntése, 
hogy az állami költségvetésből mennyi pénzt fordítanak a megújuló energiára, illetve milyen 
típusú rendszerrel támogatják azt a 2001/77/EK irányelv követelményeinek teljesítése 
érdekében, teljes mértékben Olaszországra tartozik. A 2001/77/EK irányelv 
követelményeinek való megfelelés kapcsán megemlítjük, hogy a Bizottság szolgálatai 
jelenleg értékelik az eddigi eredményeket. Amennyiben az irányelv követelményeit nem 
teljesítik, a Bizottság szabálysértési eljárást indíthat.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. március 29.

A Bizottság elismeri, hogy Olaszországban az állami költségvetésen kívüli támogatási 
rendszerek működnek a megújuló energia támogatására, és úgy véli, hogy annak eldöntése, 
hogy az állami költségvetésből mennyi pénzt fordítanak a megújuló energiára, illetve milyen 
típusú rendszer révén támogatják azt a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energiáról szóló 2001/77/EK irányelv követelményeinek teljesítése érdekében, teljes 
mértékben Olaszországra tartozik. Az irányelv értelmében a tagállamok a nemzeti 
célelőirányzatoknak megfelelően megteszik a szükséges lépéseket a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos energia fogyasztása fokozásának ösztönzésére.

2011. január 31-én a Bizottság közzétette a „Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés 
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teljesítése terén tett előrehaladás” című közleményét (COM(2011)0031) számos bizottsági 
szolgálati munkadokumentummal együtt (SEC(2011)0129 végleges), amelyek kifejezetten a 
tagállamok által a villamos energia és a közlekedés terén a megújuló energiaforrásokból 
származó energia arányára vonatkozóan 2010-es célirányzatok elérésével kapcsolatosak. 
Amint arra az említett dokumentumok rámutatnak, Olaszország tett bizonyos előrelépést a 
2010-es célok elérése felé, bár előrejelzése szerint nem teljesíti azokat teljes mértékben. 
Megjegyzendő azonban, hogy a 2010-es célirányzatok csak jelzésértékűek. E megállapítások 
figyelembevételével a Bizottság úgy gondolja, hogy e szakaszban nem indítható jogsértési 
eljárás Olaszország ellen. 

A petíció benyújtóját arról is tájékoztatni kell, hogy szorosan figyelemmel fogják kísérni –
különösen a tagállamok által 2011 végéig benyújtandó, az elért haladásról szóló jelentés révén 
–, hogy Olaszország hogyan halad a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energiáról szóló új (2009/28/EK) irányelv teljes és pontos átültetésével és végrehajtásával. 
Ezzel összefüggésben a Bizottság jelenleg értékeli a megújuló energiára vonatkozó olasz 
nemzeti cselekvési tervet1, és számos kérdés pontosítására kérte Olaszországot, hogy 
megállapítsa, mennyire megfelelőek a 2020-ra előirányzott, jogilag kötelező cél –
Olaszország esetében a teljes bruttó energiafogyasztás 17%-ának – eléréséhez előirányzott 
intézkedések.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2013. szeptember 20.

A Bizottság megjegyzi, hogy Olaszországban léteznek a megújuló energiát támogató, az 
állami költségvetés keretén kívül működtetett rendszerek, és úgy véli, hogy annak eldöntése, 
hogy az állami költségvetésből mennyi pénzt fordítanak a megújuló energiára, illetve milyen 
típusú rendszerrel támogatják azt a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energiáról szóló 2001/77/EK irányelv követelményeinek teljesítése érdekében, Olaszország 
hatáskörébe tartozik, adott esetben az állami támogatásra vonatkozó szabályok betartása 
mellett.  Ezen irányelv alapján a tagállamok a 2010-re vonatkozó nemzeti célelőirányzatoknak 
megfelelően megteszik a szükséges lépéseket a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia fogyasztása fokozásának ösztönzésére. A „Megújuló energia: A 2020-ra 
szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás” című bizottsági közlemény 
(COM(2011)0031), továbbá szolgálati munkadokumentum (SEC(2011)0129) elemezte a 
tagállamok által elért haladást a villamos energia és a közlekedés terén a megújuló 
energiaforrásokból származó energia arányára vonatkozóan 2010-re elérendő 
célelőirányzatokat illetően. Bár Olaszország tett bizonyos mértékű előrelépést a 2010-es 
célkitűzések felé, nem érte el azokat2.

A petíció benyújtóját tájékoztatni kell arról, hogy a 2001/77/EK irányelvet felváltotta a 
2009/28/EK irányelv, amely kötelező érvényű célelőirányzatokat állapít meg a megújuló 
energiára vonatkozóan 2020-ra; Olaszország célkitűzése 17%. Olaszország halad a cél 
megvalósítása felé, a 2005-ös 5,2%-ról 2011-re 11,5%-ra emelte a megújuló energia arányát. 
Olaszország kiegészítő információkat nyújtott be a megújuló energiára vonatkozó nemzeti 
                                               
1 A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiáról szóló irányelv 4. cikke alapján nyújtották be, és a 
Bizottság átláthatósági platformján, a következő címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 A villamos energiára vonatkozó 2010-es célkitűzés 22,55%, az elért arány 20%; a közlekedésre vonatkozó 
célkitűzés 5,75%, az elért arány 4,5%;
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cselekvési tervéhez, amelyet a Bizottság elfogadott 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). A Bizottság megjegyzi, hogy 
további előrelépésre és növekedésre van szükség, amennyiben Olaszország nem kíván 
lemaradni, és el kívánja érni a 2020-ra kitűzött célt. Ennek érdekében a Bizottság továbbra is 
nyomon követi a tagállamok által elért eredményeket, biztosítandó az irányelv teljes mértékű 
átültetését a nemzeti jogba, valamint a megújulóenergia-ágazat növekedése érdekében tett 
megfelelő, akár pénzügyi, akár egyéb intézkedések meghozatalát. További információ érhető 
el a Bizottság legutóbbi eredményjelentésében (COM(2013)0175 és SWD(2013)0102).


