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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad nepaisant didelių investicijų į energetikos politiką Italijos 
Vyriausybė nieko neinvestavo į atsinaujinančiųjų išteklių energiją, todėl nebus įvykdytas ES 
reikalavimas iki 2010 m. užtikrinti, kad 25 proc. energijos būtų pagaminama iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą paraginti 
Italiją skirti finansavimą investicijoms į atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kad būtų įvykdyti 
Direktyvos 2001/77/EB reikalavimai. Neįvykdžius šių reikalavimų turėtų būti skirtos didelės 
baudos ir pradėta pažeidimo tyrimo procedūra.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija sutinka su peticijos pateikėju, kad politikos požiūriu investicijų į atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją įtraukimas į valstybės biudžetą gali būti priemonė kovoti su esama 
ekonomikos krize ir pasirengti perėjimui prie tvaresnės energijos ateityje. Investicijos į 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir mažo anglies dioksido kiekio technologijas bei 
infrastruktūrą gali padėti paskatinti ekonomiką trumpuoju laikotarpiu ir kartu sukurti pagrindą 
tvariai konkurencingesnei ekonomikai ilguoju laikotarpiu. Pažymėtina, kad Italija taiko 
žaliųjų sertifikatų sistemą, kuria siekiama paremti elektros energijos iš atsinaujinančiųjų 
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išteklių gamybą. Fotovoltinės elektros energijos gamyba, kita vertus, skatinama taikant 
supirkimo tarifą. Šių paramos sistemų išlaidas bendrai padengia elektros energijos vartotojai, 
o ne mokesčių mokėtojai, ir jos nėra valstybės biudžeto dalis. Taigi, šių sistemų 
veiksmingumas negali būti vertinamas remiantis valstybės išlaidomis. Jis turi būti vertinamas 
atsižvelgiant į tai, kaip jos taikomos. 
Italija turi pati nuspręsti, kokiomis priemonėmis ji laikysis Direktyvos 2001/77/EB 
reikalavimų.

Dėl pažangos siekiant Direktyvoje 2001/77/EB nustatyto tikslo, susijusio su elektros energijos 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamyba, pažymėtina, kad Italija, nustatydama ir 
pranešdama savo orientacinį nacionalinį tikslą, kaip nurodyta direktyvos 3 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, nusprendė nustatyti mažesnį tikslą, nei direktyvos priede nurodytas apskaičiuotas 
25 proc. dydis, ir šio mažesnio tikslo dydžio skaičiavimą atlikti remiantis keliomis 
konkrečiomis prielaidomis. Komisija, įvertinusi Italijos ir kitų valstybių narių padarytą 
pažangą vykdant prisiimtus įsipareigojimus imtis tinkamų priemonių, kad būtų paskatintas 
elektros energijos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimas, atitinkantis nacionalinius 
tikslus, dabar svarsto, kokių priemonių imtis toliau. Pažangos ataskaitą Komisija turėtų 
paskelbti 2009 m. pavasarį. Po šios ataskaitos Komisija parengs išvadas dėl būtinybės ir 
galimybės pradėti teisės akto pažeidimo nagrinėjimo procedūras.

Išvada

Komisija pripažįsta, kad Italijoje įdiegtos atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos 
neįtrauktos į valstybės biudžetą, ir mano, kad sprendimus dėl viešųjų išlaidų ir sistemos, 
skirtos paskatinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimą, pobūdžio įgyvendinant 
Direktyvos 2001/77/EB nuostatas turi priimti Italija. Komisijos tarnybos dabar atlieka 
vertinimą, kaip laikomasi Direktyvos 2001/77/EB nuostatų. Jei šios direktyvos reikalavimų 
nebus laikomasi, Komisija gali nuspręsti pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.“

4. (RED) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Komisija pripažįsta, kad Italijoje įdiegtos atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos 
neįtrauktos į valstybės biudžetą, ir mano, kad sprendimus dėl viešųjų išlaidų ir sistemos, 
skirtos paskatinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimą, pobūdžio įgyvendinant 
Direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje turi priimti Italija. Pagal šią direktyvą valstybės 
narės yra įpareigotos imtis atitinkamų priemonių skatinti didesnį elektros energijos, 
pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, vartojimą.

2011 m. sausio 31 d. Komisija paskelbė komunikatą „Atsinaujinančioji energija. Siekiant 
2020 m. tikslo“ (COM(2011) 31), prie kurio pridėti keli Komisijos tarnybų darbiniai 
dokumentai (SEC(2011) 129 galutinis), visų pirma susiję su valstybių narių pažanga siekiant 
orientacinių 2010 m. tikslų elektros energijos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos 
ir jos vartojimo transporte srityse. Kaip nurodyta šiuose dokumentuose, Italijoje padaryta 
nedidelė pažanga įgyvendinant 2010 m. tikslus, bet jų nesitikima visiškai įgyvendinti. Tačiau 
pažymėtina, kad 2010 m. tikslai yra orientaciniai. Atsižvelgdama į šiuos faktus Komisija 
šiame etape nemano, kad būtų galima pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją. 
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Peticijos pateikėjui taip pat turėtų būti pranešta, kad Italijos pažanga visapusiškai perkeliant į 
nacionalinę teisę ir įgyvendinant naująją Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvą 
(2009/28/EB) bus atidžiai stebima, visų pirma pasinaudojant pažangos ataskaita, kurią 
valstybės narės turi pateikti iki 2011 m. pabaigos. Komisija dabar atlieka Italijos Nacionalinio 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų plano1 vertinimą ir paprašė Italijos paaiškinti 
kelis klausimus, kad galėtų įvertinti priemonių, skirtų įgyvendinti teisiškai privalomą 2020 m. 
tikslą (Italijoje šis tikslas yra 17 proc. visos suvartojamos energijos), tinkamumą.“

5. (RED II) Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

Komisija pažymi, kad Italijoje įdiegtos atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos 
neįtrauktos į valstybės biudžetą, ir mano, kad sprendimus dėl viešųjų išlaidų ir sistemos, 
skirtos paskatinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimą, pobūdžio įgyvendinant 
Direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
nuostatas turi priimti Italija, laikydamasi ES valstybės pagalbos taisyklių, jei ji teikiama. 
Pagal šią direktyvą valstybės turėjo imtis atitinkamų priemonių skatinti didesnį elektros 
energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, vartojimą laikydamosi šio 
straipsnio 2010 m. numatytų nacionalinių orientacinių rodiklių. Komisijos komunikate 
„Atsinaujinančioji energija. Siekiant 2020 m. tikslo“ (COM(2011) 31) ir Komisijos tarnybų 
darbiniuose dokumentuose (SEC(2011) 129 galutinis) įvertinta valstybių narių pažanga 
siekiant orientacinių 2010 m. tikslų elektros energijos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
gamybos ir jos vartojimo transporte srityse. Nors Italijoje padaryta pažanga siekiant 2010 m. 
tikslų, jų iki galo nepavyko įgyvendinti2.

Peticijos pateikėją reikėtų informuoti, kad Direktyva 2001/77/EB buvo pakeista Direktyva 
2009/28/EB, pagal kurią numatyti privalomi 2020 m. tikslai atsinaujinančiosios energijos 
srityje. Italijos tikslas yra 17 proc. Italija šiuo metu sėkmingai jo siekia – atsinaujinančiosios 
energijos dalis padidėjo nuo 5,2 proc. 2005 m. iki 11,5 proc. 2011 m.  Italija pateikė 
papildomos informacijos, papildančios jos nacionalinį atsinaujinančios energijos veiksmų 
planą, kurį patvirtino Komisija (http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). 
Komisija pažymi, kad Italija turi padaryti dar didesnę pažangą ir didinti atsinaujinančiosios 
energijos dalį, kad galėtų sėkmingai pasiekti numatytą 2020 m. tikslą. Šiuo tikslu Komisija 
toliau stebi visų valstybių narių pažangą siekdama užtikrinti, kad direktyva būtų visiškai 
perkelta į nacionalinę teisę ir kad būtų imamasi atitinkamų finansinių arba nefinansinių 
priemonių, kurių reikia atsinaujinančiosios energijos augimui skatinti. Daugiau informacijos 
pateikiama naujausioje Komisijos pažangos ataskaitoje (COM(2013) 175 & 
SWD(2013) 102).

                                               
1 Pateiktas pagal Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos 4 straipsnį. Su juo galima susipažinti Komisijos 
skaidrumo platformoje adresu 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 2010 m. elektros energijos tikslas buvo 22,55 proc., pasiektas rodiklis – 20 proc.; Transporto tikslas buvo 
5,75 proc., pasiektas rodiklis – 4,5 proc.


