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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Italiaanse regering aanzienlijk geïnvesteerd heeft in het energiebeleid, 
maar geen cent heeft besteed aan duurzame energie, en daarom niet in staat zal zijn te voldoen 
aan de EU-normen die voorzien dat in 2010 25% van de energieproductie van duurzame 
bronnen afkomstig moet zijn. Indiener vraagt het Europees Parlement er bij Italië op aan te 
dringen geld vrij te maken voor investeringen in duurzame energie om aan de eisen van 
Richtlijn 2001/77/EG te voldoen. Als hieraan niet voldaan wordt, moeten zware sancties en 
inbreukprocedures volgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Beleidsmatig gesproken is de Commissie het met indiener eens dat het opnemen van 
investeringen in duurzame energie in de overheidsbegroting een middel kan zijn om de 
huidige economische crisis het hoofd te bieden, en tegelijkertijd de weg te bereiden voor een 
duurzamere toekomst op energiegebied. Investeringen in duurzame energie, en in algemenere 
zin in technologieën met lage CO2-uitstoot, kunnen een middel zijn om de economie op korte 
termijn een impuls te geven en een basis te leggen voor een duurzame economie met een 
betere concurrentiepositie op lange termijn. Italië hanteert een systeem van groene 
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stroomcertificaten om de productie van duurzame elektriciteit te bevorderen. Daarnaast wordt 
de productie van fotovoltaïsche elektriciteit gestimuleerd door middel van betalingen voor de 
teruglevering van energie naar het net. De kosten van deze steunregelingen worden collectief 
gedragen door de consument, niet door de belastingbetaler, en maken geen deel uit van de 
overheidsbegroting. Daarom kan de effectiviteit van deze systemen niet worden beoordeeld 
op grond van overheidsuitgaven, maar alleen op grond van de manier waarop het systeem 
wordt toegepast.

Het is aan Italië te besluiten op welke manier het aan de eisen van Richtlijn 2001/77/EG denkt 
te zullen voldoen.

Wat het halen van de doelstelling voor het aandeel van elektriciteitsconsumptie uit duurzame 
energiebronnen onder Richtlijn 2001/77/EG betreft, dient het volgende vermeld te worden: 
Italië heeft bij de vaststelling en bekendmaking van zijn streefwaarden, zoals vereist volgens 
artikel 3, lid 1 en artikel 3, lid 2 van de richtlijn, besloten lagere streefwaarden te hanteren dan 
de referentiewaarde van 25% die genoemd wordt in de bijlage bij de richtlijn, en de 
berekening hiervan te baseren op een aantal specifieke aannames. De Commissie beraadt zich 
momenteel op de stappen die zij kan nemen op basis van een evaluatie van de mate waarin 
Italië en andere lidstaten voldoen aan hun verplichting om het gebruik van duurzame energie 
te bevorderen, conform met en in verhouding tot hun nationale doelstellingen. De Commissie 
zal naar verwachting een evaluatie van de vooruitgang openbaar maken in het voorjaar van 
2009, waarna zij haar conclusies zal trekken aangaande de noodzaak en de haalbaarheid van 
het starten van inbreukprocedures.

Conclusie

De Commissie erkent dat Italië stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie getroffen 
heeft die buiten de overheidsbegroting vallen, en meent dat het aan Italië is te kiezen hoe het 
overheidsgelden besteedt en welke stimuleringsmaatregelen het wil nemen om te voldoen aan 
Richtlijn 2001/77/EG. Wat de naleving van Richtlijn 2001/77/EG betreft, onderzoeken de 
diensten van de Commissie momenteel in hoeverre er vooruitgang geboekt is. Als de eisen 
van deze richtlijn niet worden nageleefd, kan de Commissie besluiten over te gaan tot een 
inbreukprocedure.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

De Commissie erkent dat Italië stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie getroffen 
heeft die buiten de overheidsbegroting vallen, en meent dat het aan Italië is te kiezen hoe het 
overheidsgelden besteedt en welke stimuleringsmaatregelen het wil nemen om te voldoen aan 
de richtlijn hernieuwbare elektriciteit (2001/77/EG). Krachtens deze richtlijn zijn de lidstaten 
verplicht passende maatregelen te nemen om het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren overeenkomstig de nationale indicatieve streefcijfers.

Op 31 januari 2011 heeft de Commissie een mededeling met de titel "Energie uit 
hernieuwbare bronnen - Voortgang naar de 2020-doelstelling" (COM(2011) 31) gepubliceerd, 
dat werd vergezeld van een aantal werkdocument van de diensten van de Commissie 
(SEC(2011) 129 definitief) specifiek in verband met de vooruitgang die de lidstaten hebben 
geboekt bij het bereiken van de indicatieve streefcijfers voor 2010 voor duurzame energie op 



CM\1006089NL.doc 3/4 PE424.013v01-00

NL

het gebied van elektriciteit en vervoer. Zoals aangegeven in deze documenten heeft Italië 
enige vooruitgang geboekt bij het bereiken van zijn streefcijfers voor 2010, al verwacht het 
niet deze volledig te realiseren. Er zij echter op gewezen dat de streefcijfers voor 2010 
indicatief zijn. Gezien deze bevindingen is de Commissie op dit moment niet van mening dat 
er een inbreukprocedure tegen Italië kan worden ingeleid.

Indiener moet ook worden geïnformeerd dat de voortgang van Italië bij het volledig en op 
correcte wijze omzetten en ten uitvoer leggen van de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie 
(2009/28/EG) nauwlettend zal worden gevolgd, met name door middel van het 
voortgangsrapport dat de lidstaten tegen het eind van 2011 moeten indienen. In dit kader is de 
Commissie momenteel bezig met een evaluatie van het Italiaanse nationaal actieplan voor 
energie uit hernieuwbare bronnen1 en heeft zij Italië verzocht opheldering te verschaffen op 
een aantal punten, om te kunnen beoordelen of de voorziene maatregelen geschikt zijn voor 
het realiseren van het wettig bindende streefcijfer voor 2020, dat in het geval van Italië 17% 
van zijn bruto-eindverbruik van energie bedraagt. 

4. (REV II) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

De Commissie merkt op dat er in Italië ondersteuningsregelingen bestaan voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die buiten de overheidsbegroting vallen en is van mening dat besluiten 
over overheidsuitgaven en over het soort van regeling om energie uit hernieuwbare bronnen te 
ondersteunen teneinde te voldoen aan de vereisten van de richtlijn elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen (Richtlĳn 2001/77/EG) een zaak zijn voor Italië, mits de eventueel 
toepasselijke EU-voorschriften inzake overheidssteun worden nageleefd. Op grond van de 
genoemde richtlijn waren de lidstaten verplicht passende stappen te ondernemen om het
verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen, overeenkomstig
de nationale indicatieve streefcijfers voor 2010. In de mededeling van de Commissie met als 
titel “Energie uit hernieuwbare bronnen - Voortgang naar de 2020-doelstelling” 
(COM(2011)0031) en het werkdocument van de Commissiediensten (SEC(2011)0129 final) 
is de vooruitgang van de lidstaten in de richting van de indicatieve streefcijfers inzake 
hernieuwbare energiebronnen in elektriciteit en vervoer voor 2010 beoordeeld. Italië had 
enige vooruitgang in de richting van zijn streefcijfers voor 2010 geboekt, maar gehaald had 
het deze niet2.

Indiener zij erop gewezen dat Richtlijn 2001/77/EG is vervangen door Richtlijn 2009/28/EG, 
waarin is voorzien in verplichte doelstellingen voor energie uit hernieuwbare bronnen voor 
2020. De doelstelling van Italië bedraagt 17 %. Het land is momenteel op de goede weg, met 
een stijging van zijn percentage van 5,2 % in 2005 naar 11,5 % in 2011. Italië heeft 
aanvullende informatie ingediend met betrekking tot zijn nationale actieplan voor energie uit 
hernieuwbare bronnen, dat door de Commissie is goedgekeurd
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). De Commissie merkt op dat 

                                               
1 Ingediend in overeenstemming met artikel 4 van de richtlijn hernieuwbare energie en beschikbaar op het 
Transparantieplatform van de Commissie op: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.

2 Het streefcijfer voor elektriciteit voor 2010 bedroeg 22,55 %, het gerealiseerde percentage 20 %; het 
streefcijfer voor vervoer bedroeg 5,75 %, het gerealiseerde percentage 4,5 %.
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bijkomende vooruitgang en groei nodig zijn om ervoor te zorgen dat Italië op de goede weg 
blijft en zijn streefcijfer voor 2020 haalt. Met het oog hierop blijft de Commissie de 
vooruitgang in alle lidstaten controleren, om ervoor te zorgen dat de richtlijn volledig wordt 
omgezet in de nationale wetgeving en dat passende maatregelen, financiële of niet-financiële, 
worden genomen om de groei van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen. Meer 
informatie is te vinden in het recentste voortgangsverslag van de Commissie 
(COM(2013)0175 en SWD(2013)102).


