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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että energiapolitiikkaan tehdyistä merkittävistä investoinneista 
huolimatta Italian hallitus ei ole investoinut senttiäkään uusiutuvaan energiaan eikä näin ollen 
pysty täyttämään EU:n vaatimuksia, joiden mukaan 25 prosenttia energiasta on saatava 
uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2010 mennessä. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia vetoamaan Italiaan, jotta se rahoittaisi uusiutuvaan energiaan tehtäviä 
investointeja täyttääkseen direktiivin 2001/77/EY vaatimukset. Asian laiminlyönnin pitäisi 
johtaa ankariin seuraamuksiin ja rikkomismenettelyn käynnistämiseen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009.

Komission huomautukset vetoomukseen

Komissio yhtyy vetoomuksen esittäjän näkemykseen siitä, että uusiutuvaan energiaan 
tehtävien investointien sisällyttäminen valtion budjettiin voi olla yksi keino selviytyä 
nykyisestä talouskriisistä samalla kun se valmistaa tulevaisuuteen, jossa energian käyttö on 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Uusiutuvaan energiaan ja laajemmin vähähiilisiin 
teknologioihin ja infrastruktuureihin investoiminen voi lyhyellä aikavälillä auttaa piristämään 
taloutta ja pitkällä aikavälillä luoda perustan kestävälle ja kilpailukykyisemmälle taloudelle. 
On myönnettävä, että Italia soveltaa vihreiden sertifikaattien järjestelmää tukeakseen 
uusiutuvan sähkön tuotantoa. Aurinkoenergian tuotantoa puolestaan tuetaan 



PE424.013v0 2/2 CM\784415FI.doc

FI

syöttötariffijärjestelmällä. Näiden tukijärjestelmien kustannuksista vastaavat kuluttajat eivätkä 
veronmaksajat, eivätkä ne sisälly valtion budjettiin. Näin ollen järjestelmien tehokkuus ei ole 
riippuvainen valtion menoista, vaan siitä, kuinka järjestelmiä käytetään. 
On Italian päätettävissä, millä tavoilla se noudattaa direktiivin 2001/77/EY vaatimuksia.

Mitä tulee direktiivin 2001/77/EY mukaiseen uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön 
osuutta koskevaan tavoitteeseen, on todettava, että Italian vahvistettua ja ilmoitettua 
ohjeellisen kansallisen tavoitteensa, kuten direktiivin 3 artiklan kohdissa 1 ja 2 määrätään, se 
päätti asettaa direktiivin liitteessä mainittua ohjeellista 25 prosenttia alhaisemman tavoitteen 
ja perustaa tämän alhaisemman tavoitteen laskelman muutamille tarkoin määritellyille 
oletuksille. Komissio harkitsee parhaillaan, mihin toimiin se ryhtyy Italian ja muiden 
jäsenvaltioiden suhteen arvioituaan sitä, miten paljon ne ovat kansallisiin tavoitteisiinsa 
nähden noudattaneet velvollisuuttaan suorittaa tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä 
edistääkseen uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön kulutusta. Edistymistä koskeva 
komission kertomus on tarkoitus julkaista keväällä 2009, minkä jälkeen komissio tekee 
johtopäätökset rikkomismenettelyjen käynnistämisen tarpeellisuudesta ja toteutettavuudesta.

Johtopäätös

Komissio myöntää, että Italialla on valtion budjetin ulkopuolella olevia uusiutuvan energian 
tukijärjestelmiä, ja katsoo, että julkisten varojen käyttöä ja järjestelmän laatua koskevat 
päätökset, joilla pyritään uusiutuvan energian käytön edistämiseen direktiivin 2001/77/EY 
vaatimusten täyttämiseksi, ovat Italian oma asia. Mitä tulee direktiivin 2001/77/EY 
noudattamiseen, komission yksiköt arvioivat parhaillaan tapahtunutta kehitystä. Jos 
direktiivin vaatimuksia ei ole täytetty, komissio voi päättää rikkomismenettelyn 
käynnistämisestä.


