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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, lai gan Itālijas valdība ir veikusi būtiskus ieguldījumus 
enerģētikas politikā, tā ne centa nav ieguldījusi atjaunojamos energoresursos un tādēļ nespēs 
izpildīt ES prasību līdz 2010. gadam panākt, lai 25 % enerģijas ražotu no atjaunojamiem 
avotiem. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu prasīt, lai Itālija piešķirtu 
finansējumu ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos, lai izpildītu Direktīvas 2001/77/EK 
prasības. Pretējā gadījumā var nākties maksāt lielas soda naudas un var tikt sākta procedūra 
par pienākumu neizpildi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka tādu ieguldījumu iekļaušana valsts budžetā, 
kas paredzēti atjaunojamiem energoresursiem, varētu būt viens no pašreizējās ekonomikas 
krīzes novēršanas politikas līdzekļiem, līdztekus plānojot atjaunojamo energoresursu plašāku 
izmantošanu nākotnē. Ieguldījumi atjaunojamos energoresursos un plašākā mērā — zemas 
oglekļa emisijas tehnoloģijās un infrastruktūrā — var sniegt atbalstu ekonomikai īstermiņā, 
vienlaikus liekot pamatus ilgtspējīgai un konkurētspējīgākai ekonomikai ilgtermiņā. Ir jāņem 
vērā, ka Itālija atjaunojamo energoresursu ražošanas atbalstam izmanto zaļo sertifikātu 
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sistēmu. No otras puses, saules fotoelementu enerģijas izmantošana tiek atbalstīta, izmantojot 
regulētus tarifus. Šo atbalsta shēmu izmaksas kopumā sedz elektrības patērētāji, nevis 
nodokļu maksātāji, un tās nav iekļautas valsts budžetā. Tāpēc šo sistēmu efektivitāti nevar 
vērtēt, pamatojoties uz valsts izdevumiem, bet drīzāk pamatojoties uz to, kā šīs shēmas tiek 
piemērotas.
Itālijai pašai ir jālemj, kā panākt Direktīvas Nr. 2001/77/EK ievērošanu.

Attiecībā uz panākumiem, lai sasniegtu atjaunojamo energoresursu avotu elektrības patēriņa 
mērķi saskaņā ar Direktīvu 2001/77/EK, ir jānorāda, ka Itālija, pieņemot un publicējot 
indikatīvos valsts mērķus saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 1. punktu un 3. panta 2. punktu, 
nolēma noteikt mērķi, kas ir zemāks par šīs direktīvas pielikumā iekļauto atsauces vērtību 
25 % un pamatoties šā zemākā mērķa aprēķinos uz vairākiem īpašiem apsvērumiem. Komisija 
pašlaik pēta, kādus pasākumus tā varētu īstenot, pamatojoties uz Itālijas un citu dalībvalstu 
sasniegtā progresa novērtējumu attiecībā uz pienākuma ievērošanu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai atbalstītu atjaunojamo energoavotu elektrības patēriņa veicināšanu saskaņā ar 
valsts mērķiem un proporcionāli tiem. Ir gaidāms, ka Komisija progresa ziņojumu publicēs 
2009. gada pavasarī un pēc tam izdarīs secinājumus par nepieciešamību un iespējām sākt 
pienākumu neizpildes procedūras.

Secinājumi

Komisija atzīst, ka Itālija ir radījusi atjaunojamo energoresursu atbalsta sistēmu, kas ir ārpus 
valsts budžeta, un uzskata, ka lēmumi par valsts izdevumiem un atjaunojamo energoresursu 
atbalsta sistēmas veidu, lai ievērotu Direktīvas 2001/77/EK prasības, ir Itālijas atbildība.
Komisijas dienesti pašlaik vērtē to, kāds progress ir panākts Direktīvas 2001/77/EK 
ievērošanas jomā. Ja šīs direktīvas prasības nebūs izpildītas, Komisija varēs izskatīt 
pārkāpuma procedūras sākšanas iespēju.

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Komisija atzīst, ka Itālija ir radījusi atjaunojamo energoresursu atbalsta sistēmu, kas ir ārpus 
valsts budžeta, un uzskata, ka lēmumi par valsts izdevumiem un atjaunojamo energoresursu 
atbalsta sistēmas veidu, lai ievērotu Direktīvas 2001/77/EK prasības, ir Itālijas atbildība.
Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir pienākums veikt attiecīgus pasākumus, lai iedrošinātu 
lielāku atjaunojamo energoresursu avotu elektrības patēriņu atbilstīgi valsts indikatīviem 
mērķiem.

2011. gada 31. janvārī Komisija publiskoja paziņojumu „Enerģija no atjaunojamiem 
energoresursiem. Virzība uz 2020. gada mērķi” (COM(2011) 31), kurā iekļauta virkne 
Komisijas dienestu darba dokumentu (SEC(2011) 129 galīgā redakcija), kas īpaši saistīti ar 
dalībvalstu progresu attiecībā uz indikatīviem mērķiem 2010. gadam par atjaunojamiem 
energoresursiem elektrības un transporta jomā. Kā norādīts šajos dokumentos, Itālija ir 
panākusi progresu attiecībā uz tās 2010. gada mērķiem, lai gan nav paredzama to pilnīga 
sasniegšana. Tomēr jāpiebilst, ka 2010. gada mērķi ir indikatīvi. Ņemot vērā šos faktus, 
Komisija šajā posmā neuzskata, ka var sākt pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju.

Lūgumraksta iesniedzējs arī jāinformē, ka Itālijas progresu cieši uzraudzīs attiecībā uz pilnīgu 
un pareizu jaunās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (2009/28/EK) transponēšanu un 
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īstenošanu, jo īpaši izmantojot progresa ziņojumus, kas dalībvalstīm jāiesniedz līdz 
2011. gada beigām. Šajā saistībā Komisija pašlaik izvērtē Itālijas Valsts rīcības plānu 
atjaunojamo energoresursu jomā1 un ir lūgusi Itālijai noskaidrot vairākus jautājumus, lai 
izvērtētu to pasākumu atbilstību, kas paredzēti juridiski saistoša mērķa sasniegšanai 
2020. gadā, kurš Itālijas gadījumā ir 17 % no valsts enerģijas bruto galapatēriņa.

5. (REV II) Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Komisija atzīmē, ka Itālijai ir atbalsta sistēmas, kuras ir spēkā attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju un kuras neietilpst valsts budžetā, un uzskata, ka lēmumi par valsts izdevumiem un 
atjaunojamās enerģijas atbalsta sistēmas veidu, lai panāktu atbilstību Atjaunojamo enerģiju 
direktīvas prasībām, ir Itālijas iekšējais jautājums, kas attiecīgos gadījumos reglamentējams ar 
ES noteikumiem par valsts atbalstu.  Saskaņā ar Atjaunojamo enerģiju direktīvu dalībvalstīm 
ir pienākums veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai veicinātu no atjaunojamiem avotiem 
iegūtas enerģijas patēriņu, atbilstīgi valsts norādošajiem mērķiem, kas tika noteikti 
2010. gada. Komisijas paziņojumā "Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem. Virzība 
uz 2020. gada mērķi." (COM(2011) 31) un dienestu darba dokumentā (SEC(2011) 129 final) 
ir izvērtēta dalībvalstu virzība uz 2010. gada noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju elektroapgādē un transportā.  Kaut arī Itālija bija guvusi zināmus 
panākumus attiecībā uz 2010. gadā noteiktajiem mērķiem, tomēr tie nebija sasniegti2.

Lūgumraksta iesniedzējs jāinformē arī par to, ka Direktīva 2001/77/EK tika aizstāta ar 
Direktīvu 2009/28/EK, kas nosaka obligātos atjaunojamo enerģiju mērķus 2020. gadam.     
Itālijas mērķis ir 17 %. Itālijas sasniegumi patlaban ir apmierinoši, atjaunojamās enerģijas 
daļa ir palielinājusies no 5,2 % 2005. gadā uz 11,5 % 2011. gadā.  Itālija ir iesniegusi papildu 
informāciju, ar kuru tiek pilnībā pabeigta tās rīcības plāna izstrāde atjaunojamās enerģijas 
jomā, un Komisija to ir apstiprinājusi 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm).  Komisija atzīmē, ka ir 
nepieciešami tālāki sasniegumi un izaugsme, lai Itālija turpinātu pozitīvo virzību un sasniegtu 
tai noteiktos mērķus 2020. gadam. Tāpēc Komisija turpina uzraudzīt dalībvalstu progresu, lai 
nodrošinātu direktīvas pilnīgu transponēšanu valstu likumos un to, ka tiek veikti pienācīgi 
finansiāli vai citi pasākumi, lai veicinātu atjaunojamās enerģijas nozares izaugsmi. Sīkāka 
informācija ir atrodama Komisijas nesenākajā progresa ziņojumā (COM(2013)175 & 
SWD(2013)102).  

                                               
1 Iesniegts saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvas 4. pantu un pieejams Komisijas pārredzamības 
platformā: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 2010. gada elektroenerģijas mērķis — 22,55 %, nodrošinātā daļa — 20 %; Transporta mērķis bija 5,75 %, 
nodrošināti — 4,5 %.


