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Ref.: Petiția nr. 1216/2008 adresată de Paolo Brundu, de cetățenie italiană, privind 
politica energetică în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în ciuda investițiilor majore în materie de politică energetică, guvernul 
italian nu a investit deloc în sursele regenerabile de energie și, prin urmare, nu va fi în măsură 
să îndeplinească cerințele UE conform cărora 25 % din energie trebuie să fie generată din 
surse regenerabile până în anul 2010. Petiționarul solicită Parlamentului European să facă apel 
la Italia pentru a elibera fonduri pentru investiții în energia din surse regenerabile în scopul de 
a satisface cerințele prevăzute în Directiva 2001/77/CE. Nerealizarea acestui lucru ar trebui să 
conducă la sancțiuni dure și la lansarea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

Observațiile Comisiei privind petiția

Din punct de vedere politic, Comisia împărtășește opinia petiționarului potrivit căreia 
includerea în bugetul de stat a investițiilor în energia din surse regenerabile ar reprezenta un 
mijloc de abordare a crizei economice actuale, participând totodată la pregătirea unui viitor 
mai durabil din punct de vedere energetic. Investițiile în energia regenerabilă și, în general, în 
tehnologii și infrastructuri cu emisii reduse de carbon pot contribui la stimularea economiei pe 
termen scurt, punând în același timp bazele unei economii durabile și mai competitive pe 
termen lung. Trebuie recunoscut faptul că Italia pune în aplicare un sistem de certificate 
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ecologice pentru încurajarea producției de electricitate din surse regenerabile. Pe de altă parte, 
producția de electricitate fotovoltaică beneficiază de sprijin sub forma unor tarife fixe. 
Costurile generate de aceste sisteme de sprijin, care nu fac parte din bugetul de stat, sunt 
suportate colectiv de consumatorii de electricitate, și nu de contribuabili. Prin urmare, 
eficiența acestor sisteme nu poate fi evaluată pe baza cheltuielilor din bugetul de stat, ci mai 
curând în funcție de modul în care sistemele respective sunt puse în aplicare. 
Decizia cu privire la felul în care Italia respectă dispozițiile Directivei 2001/77/CE aparține 
acesteia.

În ceea ce privește progresele realizate pentru atingerea obiectivului privind proporția 
consumului de electricitate produsă din surse regenerabile de energie, în conformitate cu 
Directiva 2001/77/CE, trebuie remarcat faptul că, în momentul stabilirii și publicării 
obiectivelor sale naționale în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și, respectiv, articolul 3 
alineatul (2), Italia a decis să stabilească un obiectiv inferior valorii de referință de 25 % 
menționată în anexa directivei și să își bazeze calculul acestei cifre inferioare pe câteva 
ipoteze specifice. În prezent, Comisia analizează acțiunile care ar putea fi întreprinse pe baza 
evaluării progreselor realizate de Italia și de alte state membre cu privire la felul în care 
acestea și-au respectat obligația de a lua măsurile necesare pentru promovarea consumului de 
electricitate provenită din surse regenerabile, în conformitate și proporțional cu obiectivele lor 
naționale. În primăvara anului 2009 se așteaptă publicarea de către Comisie a unui raport 
privind progresele realizate, în urma căruia Comisia va trage concluziile cu privire la 
necesitatea și posibilitatea inițierii de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Concluzie

Comisia admite faptul că Italia dispune de sisteme de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile, care nu sunt cuprinse în bugetul de stat, și este de părere că deciziile cu privire la 
cheltuielile publice și la tipul de sistem de sprijin pentru energia din surse regenerabile luate 
în vederea respectării dispozițiilor Directivei 2001/77/CE aparțin Italiei. În ceea ce privește 
respectarea Directivei 2001/77/CE, serviciile Comisiei evaluează în acest moment progresele 
realizate. În cazul nerespectării dispozițiilor acestei directive, Comisia poate decide inițierea 
unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 29 martie 2011

Comisia admite faptul că Italia dispune de sisteme de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile, care nu sunt cuprinse în bugetul de stat, și este de părere că deciziile cu privire la 
cheltuielile publice și la tipul de sistem de sprijin pentru energia din surse regenerabile luate 
în vederea respectării dispozițiilor Directivei 2001/77/CE aparțin Italiei. În temeiul directivei, 
statele membre au obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a încuraja un consum 
mai ridicat de energie electrică produsă din surse de energie regenerabile, în conformitate cu 
obiectivele orientative naționale.

La 31 ianuarie 2011, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Energia din surse 
regenerabile: progrese către obiectivul 2020” (COM(2011)31), însoțită de o serie de 
documente de lucru ale serviciilor Comisiei (SEC(2011)129), care privesc, în mod specific, 
progresele înregistrate de statele membre în vederea realizării obiectivelor orientative pentru 
2010 în materie de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice și al 
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transporturilor. După cum se precizează în aceste documente, Italia a realizat unele progrese 
în direcția realizării obiectivelor sale pentru 2010, deși nu se așteaptă să le îndeplinească 
complet. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că aceste obiective pentru 2010 sunt 
orientative. În lumina acestor constatări, Comisia nu consideră că, în acest stadiu, poate fi 
inițiată o procedură de constatare a încălcării obligațiilor împotriva Italiei. 

Petiționarul ar trebui să fie informat, de asemenea, că progresele Italiei în vederea transpunerii 
și punerii în aplicare în mod corect și integral a noii Directive privind energia din surse 
regenerabile (2009/28/CE) vor fi monitorizate îndeaproape, în special prin intermediul 
raportului privind progresele înregistrate, care urmează să fie prezentat de către statele 
membre până la sfârșitul anului 2011. În acest context, Comisia evaluează, în prezent, Planul 
național de acțiune privind energia din surse regenerabile al Italiei1 și a solicitat acesteia să 
clarifice o serie de aspecte în vederea evaluării gradului de adecvare a măsurilor preconizate 
pentru a atinge obiectivul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 2020, care în cazul 
Italiei este de 17 % din consumul final brut de energie.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 20 septembrie 2013

Comisia admite faptul că Italia dispune de sisteme de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile, care nu sunt cuprinse în bugetul de stat, și este de părere că deciziile cu privire la 
cheltuielile publice și la tipul de sistem de sprijin pentru energia din surse regenerabile luate 
în vederea respectării dispozițiilor Directivei privind energia electrică (2001/77/CE) aparțin 
Italiei, sub rezerva normelor UE privind ajutoarele de stat, dacă este cazul. În temeiul 
directivei, statele membre au obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a încuraja un 
consum mai ridicat de energie electrică produsă din surse de energie regenerabile, în 
conformitate cu obiectivele orientative naționale stabilite pentru 2010. Comunicarea Comisiei 
intitulată „Energia din surse regenerabile: progrese către obiectivul 2020” (COM(2011)31) și 
o serie de documente de lucru ale serviciilor Comisiei (SEC(2011)129) evaluează progresele 
înregistrate de statele membre în vederea realizării obiectivelor orientative pentru 2010 în 
materie de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice și al transporturilor. 
Deși Italia a realizat unele progrese în direcția realizării obiectivelor sale pentru 2010, nu le-a 
îndeplinit2.

Petiționarul ar trebui informat că Directiva 2001/77/CE a fost eliminată de Directiva 
2009/28/CE care stabilește obiectivele obligatorii privind energia din surse regenerabile 
pentru 2020. Obiectivul Italiei este 17 %. În prezent, Italia se îndreaptă în direcția bună, 
crescându-și proporția de la 5,2 % în 2005 la 11,5 % în 2011. Italia a transmis informații 
suplimentare de completare a planului său național de acțiune privind energia din surse 
regenerabile, care au fost acceptate de Comisie 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). Comisia observă că sunt 
necesare o creștere și progrese suplimentare, dacă Italia dorește să meargă în direcția bună în 
continuare și să realizeze obiectivele pentru 2020. În acest scop, Comisia monitorizează în 
continuare progresele înregistrate de toate statele membre pentru a se asigura că directiva este 
                                               
1 Prezentat în temeiul articolului 4 din Directiva privind energia din surse regenerabile și disponibil pe platforma
de transparență a Comisiei la: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 Obiectivul privind energia electrică pentru 2010 a fost de 22,55 %, iar proporția atinsă a fost de 20 %; iar 
obiectivul privind transportul a fost de 5,75 %, iar proporția atinsă a fost de 4,5 %.
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pe deplin transpusă în legislația națională și că sunt adoptate măsuri adecvate, financiare sau 
nefinanciare, pentru a promova creșterea în materie de energie din surse regenerabile. 
Informații suplimentare există în cel mai recent raport al Comisiei privind progresele 
[(COM(2013)175 și SWD(2013)102].


