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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li minkejja investiment kbir ħafna fil-politika tal-enerġija, il-
Gvern Taljan ma investiex ċenteżmu wieħed fl-enerġija li tiġġedded u għalhekk mhux se jkun 
kapaċi jissodisfa r-rekwiżiti tal-UE li jitolbu li sas-sena 2010 25 % tal-enerġija tiġi ġġenerata 
minn sorsi li jiġġeddu. Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew jitlob lill-Italja toħroġ 
fondi għall-investiment f’enerġija rinnovabbli sabiex tissodisfa r-rekwiżiti tad-
Direttiva 2001/77/KE. In-nuqqas ta’ dan għandu jwassal għal pieni ħorox u l-bidu ta’ 
proċeduri ta’ ksur.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

F’termini ta’ politika, il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant li l-inklużjoni ta’ enerġija li 
tiġġedded fil-baġit tal-istat tista’ tkun mezz biex tiġi ffaċċjata l-kriżi ekonomika preżenti 
filwaqt li ssir preparazzjoni għal ġejjieni b’enerġija aktar sostenibbli. Investimenti f’enerġija 
rinnovabbli u b’mod aktar wiesa’ f’teknoloġiji u infrastrutturi b’użu inqas ta’ karbonju jistgħu 
jgħinu biex jistimolaw l-ekonomija fuq perjodu ta’ żmien qasir filwaqt li fl-istess ħin 
jitpoġġew is-sisien għal ekonomija sostenibbli u aktar kompetittiva fuq perjodu ta’ żmien twil. 
Għandu jiġi rikonoxxut li l-Italja tapplika sistema ta’ “green certificate” biex tgħin fil-
produzzjoni ta’ elettriku rinnovabbli. Il-produzzjoni ta’ elettriku fotovoltajku, mill-banda l-
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oħra, hija appoġġjata b’tariffa ggarantita (feed-in). L-ispejjeż ta’ dawn l-iskemi ta’ għajnuna 
jinġarru kollettivament mill-konsumaturi tal-elettriku pjuttost milli minn dawk li jħallsu t-
taxxi, u ma jagħmlux parti mill-baġit tal-istat. Għaldaqstant, l-effikaċja ta’ dawn is-sistemi ma 
tistax tiġi mkejla fuq il-bażi tal-infiq tal-istat, iżda pjuttost minn kif jiġu applikati s-sistemi. 
Id-deċiżjoni dwar il-mezz li bih l-Italja għandha tikkonforma mar-rekwiżiti tad-
Direttiva 2001/77/KE hija f’idejn l-Italja stess.

Fir-rigward tal-progress li sar lejn il-mira li parti mill-konsum tal-elettriku tiġi prodotta minn 
sorsi tal-enerġija li jiġġeddu skont id-Direttiva 2001/77/KE, għandu jiġi nnutat li l-Italja, meta 
stabbilixxiet u ħabbret il-mira nazzjonali indikattiva tagħha kif mitlub mill-Artikoli 3(1) u 
3(2) tad-Direttiva, rispettivament, iddeċidiet li tistabbilixxi mira aktar baxxa mill-valur ta’ 
referenza ta’ 25 % li jinsab fl-Anness tad-Direttiva u li tibbaża l-kalkolu ta’ din il-mira aktar 
baxxa fuq numru ta’ suppożizzjonijiet speċifiċi. Il-Kummissjoni attwalment qed tikkunsidra 
x’passi se tieħu fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tal-progress magħmul mill-Italja u minn Stati 
Membri oħra fir-rigward ta’ kemm ikkonformaw mal-obbligu tagħhom li jieħdu miżuri xierqa 
biex jippromwovu l-konsum tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija li jiġġeddu b’konformità u 
proporzjonalment mal-miri nazzjonali tagħhom. Rapport tal-progress huwa mistenni li jiġi 
ppubblikat mill-Kummissjoni fir-rebbiegħa tal-2009, u warajh il-Kummissjoni se tiġbed 
konklużjonijiet dwar il-ħtieġa u l-possibilità li jingħata bidu għal proċeduri ta’ ksur.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-Italja għandha sistemi ta’ appoġġ għall-enerġija li tiġġedded, 
li jaqgħu ’l barra mill-baġit tal-istat, u tqis li deċiżjonijiet dwar in-nefqa pubblika u t-tip ta’ 
sistema ta’ appoġġ għall-enerġija li tiġġedded sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tad-
Direttiva 2001/77/KE hija kwistjoni tal-Italja. Għal dak li għandu x’jaqsam mad-
Direttiva 2001/77/KE, is-servizzi tal-Kummissjoni attwalment qegħdin jevalwaw il-progress 
li sar. Jekk ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva ma jiġux sodisfatti, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
li tagħti bidu għal proċedura ta’ ksur.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-Italja għandha sistemi ta’ appoġġ għall-enerġija li tiġġedded, 
li jaqgħu ’l barra mill-baġit tal-istat, u tqis li deċiżjonijiet dwar in-nefqa pubblika u t-tip ta’ 
sistema ta’ appoġġ għall-enerġija li tiġġedded sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tad-
Direttiva 2001/77/KE dwar l-Enerġija Rinnovabbli hija kwistjoni tal-Italja. Skont din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jieħdu l-passi xierqa biex jinkoraġġixxu aktar 
konsum ta’ elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija li jiġġeddu f’konformità mal-miri 
nazzjonali indikattivi.

Fil-31 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni bit-titlu “L-enerġija 
rinnovabbli: nimxu lejn il-miri għall-2020” (COM(2011) 31), flimkien ma’ numru ta’ 
Dokumenti ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni (SEC(2011) 129 finali) li huma relatati 
b’mod speċifiku mal-progress tal-Istati Membri biex jilħqu l-miri indikattivi għall-2010 għall-
enerġija li tiġġedded fis-settur tal-elettriku u t-trasport. Kif ġie indikat f’dawn id-dokumenti, l-
Italja għamlet ftit tal-progress lejn il-miri tagħha għall-2010, għalkemm mhijiex qed tistenna 
li tilħaqhom kollha. Madankollu, ta’ min jinnota li l-miri għall-2010 huma biss indikattivi. 
Fid-dawl ta’ dawn is-sejbiet, il-Kummissjoni ma tqisx li f’dan l-istadju għandha tinfetaħ 
proċedura ta’ ksur kontra l-Italja. 
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Il-petizzjonant għandu jiġi infurmat ukoll li l-progress tal-Italja għat-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni tagħha b’mod sħiħ u korrett tad-Direttiva l-ġdida (2009/28/KE) dwar l-
Enerġija Rinnovabbli se jiġi mmonitorjat mill-qrib, b’mod partikolari permezz tar-rapport 
dwar il-progress li għandu jiġi ppreżentat mill-Istati Membri sal-aħħar tal-2011. F’dan il-
kuntest, il-Kummissjoni attwalment qiegħda tevalwa l-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għall-
Enerġija Rinnovabbli tal-Italja1 u talbet lill-Italja biex tikkjarifika numru ta’ kwistjonijiet 
sabiex tevalwa l-adegwatezza tal-miżuri previsti biex tintlaħaq il-mira legalment vinkolanti 
għall-2020, li fil-każ tal-Italja hija 17 % tal-konsum gross finali tagħha tal-enerġija.

5. (REV II) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Il-Kummissjoni tinnota li l-Italja għandha sistemi ta’ appoġġ għall-enerġija li tiġġedded, li 
jaqgħu ’l barra mill-baġit tal-istat, u tqis li deċiżjonijiet dwar in-nefqa pubblika u t-tip ta’ 
sistema ta’ appoġġ għall-enerġija li tiġġedded sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tad-Direttiva 
dwar l-Enerġija Rinnovabbli (2001/77/KE) hija kwistjoni tal-Italja soġġetta għar-regoli tal-UE 
dwar l-għajnuna mill-istat jekk applikabbli. Skont din id-Direttiva, l-Istati Membri kellhom l-
obbligu li jieħdu passi xierqa biex jinkoraġġixxu konsum akbar ta’ elettriku prodott minn sorsi 
tal-enerġija li tiġġedded f’konformità mal-miri nazzjonali indikattivi stabbiliti għall-2010. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “L-enerġija rinnovabbli: nimxu lejn il-miri għall-2020” 
(COM(2011) 31), u Dokumenti ta’ Ħidma tal-Persunal (SEC(2011) 129 finali) ivvalutaw il-
progress tal-Istati Membri lejn il-miri indikattivi għall-2010 għall-enerġija li tiġġedded fis-
settur tal-elettriku u t-trasport. Filwaqt li l-Italja għamlet ċertu progress lejn il-miri tagħha 
għall-2010, din ma laħqithomx2.

Il-petizzjonant għandu jiġi infurmat li d-Direttiva 2001/77/KE tħassret mid-
Direttiva 2009/28/KE li stabbilixxiet miri obbligatorji għall-enerġija li tiġġedded għall-2020. 
Il-mira tal-Italja hija ta’ 17 %. L-Italja bħalissa tinsab fit-triq it-tajba, peress li żiedet is-sehem 
tagħha minn 5.2 % fl-2005 għal 11.5 % fl-2011. L-Italja ppreżentat informazzjoni 
supplimentari li tikkompleta l-pjan ta’ azzjoni nazzjonali tagħha għall-enerġija li tiġġedded, li 
ġie aċċettat mill-Kummissjoni (http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). 
Il-Kummissjoni tinnota li huwa meħtieġ progress u tkabbir ulterjuri jekk l-Italja trid tibqa’ fit-
triq it-tajba u tikseb il-mira tagħha għall-2020. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tkompli 
timmonitorja l-progress fl-Istati Membri kollha biex tiżgura li d-Direttiva tiġi trasposta bis-
sħiħ fil-liġi nazzjonali u li jittieħdu miżuri adegwati, finanzjarji jew mhux finanzjarji, għall-
promozzjoni tat-tkabbir tal-enerġija li tiġġedded. Aktar informazzjoni tinsab fl-aħħar rapport 
tal-Kummissjoni dwar il-progress (COM(2013) 175 & SWD(2013) 102).

                                               
1 Ippreżentat taħt l-Artikolu 4 tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u huwa disponibbli fuq il-pjattaforma 
tat-Trasparenza tal-Kummissjoni f’dan is-sit: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 Il-mira tal-elettriku għall-2010 kienet ta’ 22.55 %, is-sehem milħuq kien ta’ 20 %; Il-mira tat-trasport kienet ta’ 
5.75 %, is-sehem milħuq kien ta’ 4.5 %.


