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Tárgy: Antonio Mainieri, olasz állampolgár által benyújtott 0841/2009. számú 
petíció napenergiával működő berendezés engedélyezéséről a Parco 
Nazionale Del Pollino (Basilicata) elnevezésű nemzeti parkban – a 
2001/71/EK irányelv végrehajtása

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy napenergiával működő berendezést kíván elhelyezni az 
olaszországi Basilicatában, a Parco Nazionale Del Pollino nemzeti parkban tulajdonát képező 
mezőgazdasági területen, azt állítja, hogy a kapcsolódó európai, nemzeti és regionális szintű 
szabályozás ellentmondó, sőt esetenként diszkriminatív is. Szeretné tudni, hogy mi a helyzet, 
ami a projektjét illeti, és a napenergiával működő berendezésekre vonatkozó egyértelmű, 
megkülönböztetésmentes, átlátható rendelkezéseket szeretne, amelyek például nem büntetik a 
természetvédelmi területeken elhelyezett ilyen berendezéseket

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A 2001/77/EK irányelv1 3. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a tagállamokat, hogy 2010-ig 
megtegyék a szükséges lépéseket a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 
fogyasztása fokozásának ösztönzésére, összhangban a megújuló energiaforrásokból előállított 

                                               
1 HL L 283., 2001.10.27., 33. o.
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villamos energia teljes energiafogyasztásban képviselt arányára vonatkozó nemzeti 
célelőirányzatokkal. Ugyanazon irányelv 6. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
értékeljék a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművekre alkalmazandó engedélyezési 
eljárások jelenleg hatályos törvényi és rendeleti kereteit. Mindezt azzal a céllal, hogy 
csökkentsék a szabályozási és nem szabályozási korlátokat, egyszerűsítsék az eljárásokat, 
valamint biztosítsák, hogy a szabályok objektívek, átláthatók és megkülönböztetésmentesek.

Ugyanakkor az irányelv nem állapít meg szabályokat a földhasználatra vonatkozóan, mivel az 
említett kérdéskör valamennyi tagállamban nemzeti, regionális vagy helyi hatáskörbe tartozik.

Az uniós jogszabályok nem tiltják a fotovoltaikus energiát előállító létesítmények kialakítását 
a természeti parkokban. Ugyanakkor arra sem kényszerítik a tagállamokat, hogy jóváhagyják 
ilyen jellegű létesítmények bármely adott helyszínen történő létrehozását. Következésképpen 
az olaszországi illetékes hatóságok – minden egyéb tagállam illetékes hatóságaihoz hasonlóan 
– határozhatnak úgy, hogy bizonyos típusú földterületek nem alkalmasak ilyen létesítmények 
kialakítására. 

A létesítmény ügyében érintett helyszín esetében Natura 2000 területről van szó, ezért arra az 
élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkével összhangban megállapított nemzeti eljárások és 
szabályok alkalmazandók. A nemzeti hatóságok feladata biztosítani a különféle jogszabályok 
közötti egységet.

Következtetés

Tekintettel arra, hogy bizonyos területek különféle célokra – mint például fotovoltaikus 
energiát előállító létesítmények kialakítására – történő felhasználásának engedélyezése vagy 
tilalma általánosságban a tagállamok hatáskörét képezi, további intézkedés nem javasolt.

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve – HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)


