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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1216/2008 af Paolo Brundu, italiensk statsborger, om 
energipolitikken i Italien

1. Sammendrag

Andrageren mener, at den italienske stat på trods af store investeringer i energipolitikken ikke 
har investeret så meget som en krone i vedvarende energi. Ifølge andrageren vil Italien ikke 
før 2010 være i stand til at opfylde EU-kravene om, at 25 % af energien skal komme fra 
vedvarende energikilder. Andrageren kræver, at Europa-Parlamentet ansporer Italien til at 
afsætte midler til investeringer i vedvarende energi med henblik på at kunne opfylde kravene i 
direktiv 2001/77/EF. Hvis Italien ikke opfylder det opstillede krav, bør landet ifølge 
andrageren pålægges alvorlige sanktioner, og der bør indledes en overtrædelsesprocedure.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er i princippet enig med andrageren i, at medtagelse af investeringer i 
vedvarende energi i statsbudgettet kan være en måde at takle den aktuelle økonomiske krise 
på, samtidig med at man forbereder sig på en fremtid med mere vedvarende energi. 
Investeringer i vedvarende energi og i større udstrækning i kulstoffattige teknologier og 
infrastrukturer kan medvirke til at på kort sigt at stimulere økonomien og samtidig lægge 
fundamentet for en mere bæredygtig og konkurrencedygtig økonomi på lang sigt. Det skal 
dog anerkendes, at Italien anvender et system med grønne certifikater for at støtte vedvarende 
energiproduktion. Herudover støttes produktionen af celleenergi ved hjælp af en feed-in tarif. 
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Omkostningerne forbundet med disse støtteordninger bæres kollektivt af forbrugerne af 
elektricitet og ikke som sådan af skatteyderne, og de er ikke inkluderet i statens budget. 
Derfor kan disse systemers effektivitet ikke vurderes på grundlag af statens udgifter, men på 
hvordan systemet anvendes. 
Det er op til de italienske myndigheder selv at afgøre, med hvilke midler landet ønsker at 
opfylde kravene i direktiv 2001/77/EF.

Det skal med hensyn til Italiens fremskridt hen imod direktiv 2001/77/EF's mål for, hvor stor 
en andel af elektricitet der skal produceres fra vedvarende energikilder, noteres, at landet i 
forbindelse med fastsættelsen og meddelelsen af de vejledende nationale mål som fastlagt i 
direktivets artikel 3, stk. 1 og 2, besluttede at fastsætte et lavere mål end referenceværdien på 
de 25 %, der fremgår af direktivets bilag, og at basere udregningen af dette lavere mål på et 
antal specifikke forudsætninger. Kommissionen overvejer i øjeblikket, hvilke skridt den skal 
tage på grundlag af en vurdering af Italiens og andre medlemsstaters fremskridt med hensyn 
til, i hvor høj grad de opfylder deres forpligtelser til at træffe passende foranstaltninger for at 
fremme produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i overensstemmelse med og i 
forhold til deres nationale mål. Kommissionen forventer at offentliggøre en situationsrapport i 
foråret 2009, hvorefter den vil træffe beslutning om nødvendigheden af eventuelt at indlede 
overtrædelsesprocedurer.

Konklusion

Kommissionen anerkender, at Italien har indført støttesystemer for vedvarende energi, der 
falder uden for statsbudgettet, og mener, at det er op til landet selv at træffe beslutninger om 
offentlige udgifter og om, hvilken type støtte det anvender for at fremme produktionen af 
vedvarende energi og opfylde kravene i direktiv 2001/77/EF.  Hvad angår overholdelse af 
direktiv 2001/77/EF er Kommissionens tjenestegrene i gang med at vurdere fremskridtene. 
Hvis direktivets krav ikke er opfyldt, kan Kommissionen overveje at indlede en 
overtrædelsesprocedure.


