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Θέμα: Αναφορά 0841/2009, του Antonio Mainieri, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
άδεια κατασκευής εγκατάστασης παραγωγής ηλιακής ενέργειας στο Parco 
Nazionale Del Pollino (Basilicata) – εφαρμογή της οδηγίας 2001/77/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος σχεδιάζει να τοποθετήσει εγκατάσταση παραγωγής ηλιακής ενέργειας 
σε γεωργική έκταση που κατέχει στο Parco Nazionale Del Pollino στη Basilicata της Ιταλίας, 
υποστηρίζει ότι η σχετική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι 
αντιφατική και ορισμένες φορές εισάγει διακρίσεις. Επιθυμεί να πληροφορηθεί πώς έχει η 
κατάσταση αναφορικά με το σχέδιό του και ζητεί σαφείς και διαφανείς νομοθετικές διατάξεις 
που δεν εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλιακής ενέργειας, οι 
οποίες για παράδειγμα δεν θα ποινικοποιούν την εγκατάστασή τους σε περιοχές προστασίας 
της άγριας ζωής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/77/ΕΚ1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τους εθνικούς 
ενδεικτικούς στόχους τους για το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, μέχρι το 2010. Το άρθρο 

                                               
1 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.
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6 της ίδιας οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να αξιολογούν το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό τους πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες χορήγησης αδείας οι οποίες ισχύουν για 
τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό συμβαίνει με 
σκοπό τον περιορισμό των κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων, την 
ορθολογικοποίηση των διαδικασιών, και τη διασφάλιση αντικειμενικών, διαφανών και 
αμερόληπτων κανόνων.

Η οδηγία, ωστόσο, δεν θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση της γης, που αποτελεί ένα 
ζήτημα το οποίο εμπίπτει στην εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρμοδιότητα σε κάθε κράτος 
μέλος

Η νομοθεσία της ΕΕ δεν εμποδίζει την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε 
φυσικά πάρκα ούτε αναγκάζει τα κράτη μέλη να δεχθούν την ανάπτυξη τέτοιων 
εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Επομένως, οι αρμόδιες αρχές της Ιταλίας, όπως 
και οποιουδήποτε κράτους μέλους, δύνανται να αποφασίσουν ότι ορισμένοι τύποι εκτάσεων 
δεν είναι κατάλληλοι για τέτοιες εγκαταστάσεις. 

Στην περίπτωση που η περιοχή την οποία αφορά η εγκατάσταση έχει χαρακτηρισθεί 
τοποθεσία Natura 2000, εφαρμόζονται οι εθνικές διαδικασίες και οι κανόνες που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικότοπους1. Εναπόκειται στις 
εθνικές αρχές να διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών πράξεων.

Συμπέρασμα

Καθώς η απόφαση για τη χρήση ή την απαγόρευση ορισμένων εκτάσεων γης για διάφορους 
σκοπούς, όπως είναι οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αποτελεί γενικώς αρμοδιότητα του 
κράτους μέλους, δεν συνιστάται η ανάληψη περαιτέρω δράσης.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 – ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7


