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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0841/2009 af Antonio Mainieri, italiensk statsborger, om tilladelse til 
etablering af et solfangeranlæg i Parco Nazionale Del Pollino (Basilicata) –
anvendelse af direktiv 2001/77/EF

1. Sammendrag

Andrageren har planer om at etablere et solfangeranlæg på et landbrugsareal, som han ejer, og 
som befinder sig i naturparken Parco Nazionale Del Pollino i Basilicata i Italien. Han finder, 
at den gældende lovgivning på de forskellige niveauer – europæisk, nationalt og regionalt – er 
indbyrdes modstridende og i nogle tilfælde endog diskriminerende. Han ønsker at vide, 
hvordan han er stillet og ønsker klare afgørelser og ikkediskriminerende og gennemsigtige 
regler for etablering af solfangeranlæg, som f.eks. ikke stiller de områder ringere, der befinder 
sig i naturparker.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"I henhold til direktiv 2001/77/EF1 skal medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til 
at fremme et øget forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder i overensstemmelse med 
de fastsatte vejledende, nationale mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder af det 
samlede energiforbrug i 2010. Med artikel 6 i samme direktiv forpligtes medlemsstaterne til at 
evaluere deres eksisterende love og administrative bestemmelser om procedurer for 
meddelelse af bevillinger vedrørende anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende
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energikilder. Dette har til formål at fjerne lovgivningsmæssige og andre hindringer, forenkle 
procedurerne og sikre, at reglerne er objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende.

Direktivet fastsætter imidlertid ikke regler for arealanvendelse. Dette spørgsmål er underlagt 
national, regional eller lokal kompetence i den enkelte medlemsstat.

EU-lovgivningen er ikke til hinder for at opføre solfangerinstallationer i naturparker. Den 
forpligter heller ikke medlemsstaterne til at acceptere, at sådanne installationer opføres et 
bestemt sted. Det er derfor op til de kompetente myndigheder i Italien og enhver anden 
medlemsstat at afgøre, om visse arealtyper er uegnede til sådanne installationer. 

Hvis det pågældende område er udpeget som Natura 2000-habitatområde, gælder de nationale 
procedurer og regler, der er fastsat i overensstemmelse med habitatdirektivets1 artikel 6. Det 
er op til de kompetente nationale myndigheder at sikre, at der er konsistens mellem de 
forskellige lovgivningsområder.

Konklusion

Da beslutningen om at anvende eller forbyde anvendelsen af et bestemt areal til forskellige 
formål såsom solfangerinstallationer generelt hører under medlemsstaternes kompetence, er 
der ikke behov for at foretage yderligere."

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 – EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7


