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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1216/2008, ktorú predkladá Paolo Brundu, taliansky štátny občan, 
o energetickej politike v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že talianska vláda napriek veľkým investíciám do energetickej 
politiky neinvestovala nič do energie z obnoviteľných zdrojov, a preto nebude môcť splniť 
požiadavky EÚ, podľa ktorých sa do roku 2010 musí vyrobiť 25 % energie z obnoviteľných 
zdrojov. Predkladateľ petície vyzýva Európsky parlament, aby vyzval Taliansko, aby uvoľnilo 
finančné prostriedky na investície do energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom splniť 
požiadavky smernice 2001/77/ES. Nesplnenie tejto požiadavky by malo viesť k sankciám 
a začatiu konania o porušení povinnosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 13. februára 2009. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 15. mája 2009)

Poznámky Komisie k petícii

Pokiaľ ide o politiku, Komisia súhlasí s predkladateľom petície, že začlenenie investícií do 
obnoviteľnej energie do štátneho rozpočtu môže predstavovať prostriedok na riešenie 
súčasnej hospodárskej krízy a súčasne prípravu na udržateľnejšiu energetickú budúcnosť. 
Investície do obnoviteľnej energie a všeobecnejšie do nízkouhlíkových technológií 
a infraštruktúr môžu pomôcť povzbudiť hospodárstvo z krátkodobého hľadiska a súčasne 
položiť základy trvalo udržateľného a konkurencieschopnejšieho hospodárstva z dlhodobého 
hľadiska. Treba uznať, že Taliansko uplatňuje systém zelených osvedčení s cieľom podporiť 
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výrobu obnoviteľnej energie. Na druhej strane výroba elektrickej energie prostredníctvom 
fotovoltických článkov sa podporuje vstupnými poplatkami. Náklady na tieto systémy 
podpory znášajú spoločne spotrebitelia elektrickej energie a nie daňoví poplatníci, a nie sú 
súčasťou štátneho rozpočtu. Účinnosť týchto systémov preto nemožno posúdiť na základe 
štátnych výdavkov, ale na základe toho, ako sa tieto systémy uplatňujú. 
Taliansko rozhoduje o tom, akým spôsobom zabezpečí súlad s požiadavkami smernice 
2001/77/ES.

Vzhľadom na pokrok dosiahnutý v súvislosti s cieľom zabezpečiť podiel spotreby elektrickej 
energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, uvedený v smernici 2001/77/ES, treba 
poznamenať, že Taliansko sa pri stanovení a oznámení svojho národného indikatívneho cieľa, 
ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 1 a 2 smernice, rozhodlo stanoviť nižší cieľ, než je 
referenčná hodnota 25 % uvedená v prílohe k smernici, a založiť výpočet tohto nižšieho cieľa 
na viacerých osobitných predpokladoch. Komisia v súčasnosti uvažuje o tom, ktoré opatrenia 
sa prijmú na základe posúdenia pokroku, ktorý dosiahlo Taliansko a ostatné členské štáty pri 
plnení svojej povinnosti prijať v súlade so svojimi národnými cieľmi a v pomere k týmto 
cieľom primerané opatrenia na podporu spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. 
Očakáva sa, že na jar 2009 Komisia uverejní správu o pokroku, na základe ktorej dospeje 
k záverom o nevyhnutnosti a možnosti začatia konania o porušení povinnosti. 

Záver

Komisia uznáva, že Taliansko zaviedlo systémy podpory v oblasti obnoviteľnej energie, na 
ktoré sa nevzťahuje štátny rozpočet, a domnieva sa, že za rozhodnutie o verejných výdavkoch 
a druhu systému podpory obnoviteľnej energie s cieľom splniť požiadavky ustanovené 
v smernici 2001/77/ES je zodpovedné Taliansko. Pokiaľ ide o súlad so smernicou 
2001/77/ES, útvary Komisie v súčasnosti posudzujú dosiahnutý pokrok. V prípade nesplnenia 
požiadaviek ustanovených v tejto smernici môže Komisia rozhodnúť o začatí konania 
o porušení povinnosti.

4. Revidovaná odpoveď Komisie (doručená 29. marca 2011)

Komisia uznáva, že Taliansko zaviedlo systémy podpory obnoviteľnej energie, na ktoré sa 
nevzťahuje štátny rozpočet, a domnieva sa, že za rozhodnutie o verejných výdavkoch a druhu 
systému podpory obnoviteľnej energie s cieľom splniť požiadavky ustanovené v smernici 
o obnoviteľných zdrojoch energie (2001/77/ES) je zodpovedné Taliansko. V tejto smernici sa 
ustanovuje, že členské štáty podniknú v súlade s národnými indikatívnymi cieľmi primerané 
kroky na nabádanie k vyššej spotrebe elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov 
energie.

Dňa 31. januára 2011 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Energia z obnoviteľných 
zdrojov: pokrok na ceste k dosiahnutiu cieľa na rok 2020 (COM(2011) 31), ku ktorému sa 
pripája viacero pracovných dokumentov útvarov Komisie (SEC(2011) 129 final), ktoré sa 
týkajú konkrétne pokroku členských štátov na ceste k dosiahnutiu indikatívnych cieľov na rok
2010 v oblasti obnoviteľnej energie, pokiaľ ide o elektrickú energiu a dopravu. Ako sa uvádza 
v týchto dokumentoch, Taliansko dosiahlo určitý pokrok, pokiaľ ide o jeho ciele na rok 2010, 
aj keď nepredpokladá, že ich dosiahne v plnom rozsahu. Treba však poznamenať, že ciele na 
rok 2010 sú indikatívne. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Komisia v tejto fáze nedomnieva, 
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že proti Taliansku sa môže začať konanie o porušení povinnosti. 

Predkladateľovi petície by sa malo tiež oznámiť, že sa bude dôkladne sledovať pokrok 
Talianska pri úplnej a správnej transpozícii a vykonávaní novej smernice o energii 
z obnoviteľných zdrojov (2009/28/ES), najmä prostredníctvom správy o pokroku, ktorú 
členské štáty predložia do konca roka 2011. V tejto súvislosti Komisia v súčasnosti hodnotí 
taliansky národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie 1 a požiadala 
Taliansko o ujasnenie niektorých otázok s cieľom posúdiť primeranosť opatrení na 
dosiahnutie právne záväzného cieľa na rok 2020, ktorý v prípade Talianska predstavuje 17 % 
jeho hrubej konečnej spotreby energie.

5. Odpoveď Komisie (REV II) (doručená 20. septembra 2013)

Komisia berie do úvahy, že Taliansko zaviedlo systémy podpory v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje štátny rozpočet, a domnieva sa, že za 
rozhodnutie o verejných výdavkoch a druhu systému podpory energie z obnoviteľných 
zdrojov s cieľom splniť požiadavky ustanovené v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov 
(2001/77/ES) je zodpovedné Taliansko, v prípade potreby sa uplatňujú pravidlá EÚ v oblasti 
štátnej pomoci. V tejto smernici sa ustanovuje, že členské štáty podniknú primerané kroky na 
nabádanie k vyššej spotrebe elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie, 
v súlade s národnými indikatívnymi cieľmi na rok 2010. V oznámení Komisie s názvom 
Energia z obnoviteľných zdrojov: pokrok na ceste k dosiahnutiu cieľa na rok 2020 
(COM(2011) 31) a v pracovných dokumentoch útvarov Komisie (SEC(2011) 129 final) sa 
hodnotí pokrok členských štátov na ceste k dosiahnutiu indikatívnych cieľov na rok 2010 
v oblasti obnoviteľnej energie, pokiaľ ide o elektrickú energiu a dopravu. Taliansko nesplnilo 
svoje ciele na rok 2010, aj keď dosiahlo určitý pokrok2.

Predkladateľovi petície by sa malo oznámiť, že smernica 2001/77/ES bola nahradená 
smernicou 2009/28/ES, v ktorej sa stanovujú záväzné ciele v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov na rok 2020. Cieľ pre Taliansko sa stanovil na 17 %. Taliansko v súčasnosti smeruje 
k jeho dosiahnutiu, pričom zvýšilo jeho hodnotu z 5,2 %, ktorú dosiahlo v roku 2005, na 
11,5 % v roku 2011. Taliansko poskytlo doplňujúce informácie, ktorými dopĺňa svoj národný 
akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý Komisia prijala 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). Komisia poznamenáva, že je 
potrebný ďalší pokrok a rast, ak má Taliansko ostať na ceste k dosiahnutiu cieľa na rok 2020 
a splniť ho. Komisia preto naďalej monitoruje pokrok vo všetkých členských štátoch s cieľom 
zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice do vnútroštátnych predpisov a prijatie primeraných 
opatrení, finančných alebo nefinančných, na podporu rastu energie z obnoviteľných zdrojov. 
Ďalšie informácie sú uvedené v najnovšej správe Komisie o pokroku (COM(2013) 175 
a SWD(2013) 102).

                                               
1 Predložený podľa článku 4 smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a k dispozícii na platforme 
transparentnosti Komisie: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 Cieľ na rok 2010 v oblasti elektrickej energie bol stanovený na 22,55 %, dosiahlo sa 20 %. Cieľ v oblasti 
dopravy bol stanovený na 5,75 %, dosiahlo sa 4,5 %.


