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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0841/2009, внесена от Antonio Mainieri, с италианско 
гражданство, относно разрешение за съоръжения за слънчева енергия в 
Parco Nazionale Del Pollino, Basilicata – изпълнение на Директива 
2001/77/ЕО

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията, който планира да разположи съоръжение за слънчева енергия 
върху притежавана от него земеделска земя в Parco Nazionale Del Pollino в Basilicata, 
Италия, твърди, че относимото законодателство на европейско, национално и 
регионално равнище е противоречиво и понякога дори дискриминационно. Той желае 
да научи какво е положението във връзка с неговия проект и иска ясни и 
недискриминационни, прозрачни разпоредби, които уреждат въпросите, свързани със 
съоръженията за слънчева енергия, и които не санкционират съоръженията, 
разположени в райони за опазване на дивата природа, например.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Член 3, параграф 1 от Директива 2001/77/ЕО1 изисква от държавите-членки да 
предприемат необходимите стъпки, за да насърчават по-широкото потребление на 
електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници в съответствие с 
националните индикативни цели за дял на електроенергията от възобновяеми 

                                               
1 ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр.33.



PE438.319 2/2 CM\802761BG.doc

BG

енергийни източници от общото потребление до 2010 г. Член 6 от същата директива
изисква от държавите-членки да оценяват съществуващата законодателна и 
регулаторна рамка във връзка с процедурите по издаване на разрешения на централите 
за производство на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни 
източници, с оглед на намаляването на регулаторните и нерегулаторни бариери, 
увеличаване на целенасочеността на процедурите и осигуряването на обективни, 
прозрачни и недискриминационни правила.

Директивата обаче не определя правила относно земеползването, въпрос от 
компетентността на национално, регионално и местно равнище във всяка държава-
членка.

Законодателството на Европейския съюз не забранява строителството на 
фотоволтаични инсталации в природни паркове. То също така не принуждава 
държавите-членки да приемат, че такива инсталации се строят на всяка територия. 
Следователно компетентните органи в Италия, както и във всяка друга държава-членка, 
могат да вземат решение, че определени типове земя не са подходящи за такива 
инсталации.

Тъй като районът, в който се иска построяването на инсталацията, е определен за обект 
от Натура 2000, към него се прилагат националните процедури и правила, определени в 
съответствие с член 6 от Директивата за местообитанията1. От националните органи 
зависи да гарантират съгласуваност между отделните законодателни актове.

Заключение

Тъй като решението за използване или забрана за използване на определена земя за 
различни цели, като например фотоволтаични инсталации, обикновено е от 
компетенциите на държавите-членки, не се препоръчва предприемане на допълнителни 
действия.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. – ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


