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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρά τις μεγάλες επενδύσεις της στην ενεργειακή πολιτική η 
ιταλική κυβέρνηση δεν έχει επενδύσει ούτε ένα ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 
οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην κατορθώσει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της ΕΕ για 
παραγωγή του 25% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2010. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Ιταλία να 
απελευθερώσει κονδύλια για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να 
τηρηθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 2001/77/ΕΚ. Η μη εκπλήρωσή τους ενδέχεται να 
οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα και στην κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όσον αφορά το πολιτικό σκέλος, η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι η 
ενσωμάτωση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κρατικό 
προϋπολογισμό θα αποτελέσει ένα τρόπο αντιμετώπισης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
ενώ θα προετοιμάζει το έδαφος για ένα μέλλον όπου η ενέργεια θα παράγεται από βιώσιμες 
πηγές. Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα σε  τεχνολογίες και 
υποδομές χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα μπορούν να δώσουν ώθηση 
στην οικονομία βραχυπρόθεσμα και ταυτόχρονα να θέσουν μακροπρόθεσμα τα θεμέλια για 
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μια πιο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική οικονομία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ιταλία 
εφαρμόζει ένα σύστημα πράσινων πιστοποιητικών με στόχο τη στήριξη της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εκτός αυτού υποστηρίζεται η παραγωγή φωτοβολταϊκής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τιμολόγια τροφοδότησης. Το κόστος των συστημάτων στήριξης 
επιβαρύνει συλλογικά τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τους
φορολογούμενους, καθώς δεν αποτελεί μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, 
η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών δεν μπορεί να αξιολογηθεί βάσει των 
δημοσίων δαπανών, αλλά βάσει του τρόπου εφαρμογής τους.
Εναπόκειται στην Ιταλία το πώς θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/77/ΕΚ.

Όσον αφορά την πρόοδο σχετικά με τον στόχο για το μερίδιο κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 
2001/77/ΕΚ, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ιταλία, όταν έθεσε και ανακοίνωσε τον ενδεικτικό 
εθνικό της στόχο, όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 της οδηγίας αντίστοιχα, 
αποφάσισε να θέσει στόχο χαμηλότερο της τιμής αναφοράς του 25% που αναφέρεται στο 
παράρτημα της οδηγίας και στήριξε τον υπολογισμό αυτού του χαμηλότερου στόχου σε μια 
σειρά ειδικών υποθέσεων. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τι μέτρα πρέπει να ληφθούν 
αξιολογώντας την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ιταλία και τα υπόλοιπα κράτη μέλη όσον 
αφορά το βαθμό συμμόρφωσής τους με την υποχρέωσή τους να λάβουν κατάλληλα μέτρα για 
την προώθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σύμφωνα και αναλογικά με τους εθνικούς τους στόχους. Την άνοιξη του 2009 αναμένεται να 
δημοσιεύσει η Επιτροπή έκθεση προόδου, βάσει της οποίας θα συνάγει συμπεράσματα όσον 
αφορά την ανάγκη και το ενδεχόμενο κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ιταλία διαθέτει συστήματα στήριξης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό και 
θεωρεί ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες και το είδος του συστήματος 
στήριξης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προκειμένου αν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της 
οδηγίας 2001/77/ΕΚ αποτελούν θέμα που αφορά την Ιταλία. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με 
την οδηγία 2001/77/ΕΚ οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολογούν προς το παρόν την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί. Εάν οι απαιτήσεις της οδηγίας αυτής δεν εκπληρωθούν η Επιτροπή 
ενδέχεται αν αποφασίσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει.


