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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az olasz kormány a nagy energiapolitikai beruházások ellenére 
egyetlen fillért sem költött a megújuló energiaforrásokra, így nem tudja majd teljesíteni azt az 
uniós követelményt, hogy 2010-ig az energia 25%-át megújuló energiaforrásokból állítsa elő. 
A petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy sarkallja Olaszországot arra, hogy 
a 2001/77/EK irányelvben rögzített követelmények teljesítése érdekében különítsen el 
forrásokat a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokra. Amennyiben Olaszország 
nem teljesíti a kitűzött célt, az súlyos szankciókhoz és jogsértési eljárás indításához vezet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. február 13-án. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság válasza, beérkezett 2009. május 15-én.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Szakpolitikai tekintetben a Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy a jelenlegi 
gazdasági válság kezelésének egy eszköze lehet az, ha az állami költségvetésből a megújuló 
energiákba ruháznak be, ami egyúttal energetikai szempontból fenntarthatóbb jövőt készít elő. 
A megújuló energiákba és átfogóbb értelemben az alacsony széndioxid-kibocsátású 
technológiákba és infrastruktúrákba történő beruházások rövid távon stimulálhatják a 
gazdaságot, ugyanakkor hosszú távon fenntartható és versenyképesebb gazdaság alapjait 
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fektethetik le. El kell ismerni, hogy Olaszország a megújuló energiából származó villamos 
áram termelésének támogatásához zöld tanúsítvány rendszert alkalmaz. Másrészt viszont a 
fotovoltaikus eredetű villamos energia előállítását betáplálási tarifával támogatják. E 
támogatási rendszerek költségét a fogyasztók állják közösen, nem az adófizetők, és a 
támogatások nem képezik az állami költségvetés részét. Ennélfogva e rendszerek 
hatékonyságát nem lehet az állami kiadások alapján értékelni, ehelyett a rendszer 
alkalmazásának módja mérvadó. 
Olaszországtól függ, hogy milyen módon kíván megfelelni a 2001/77/EK irányelvben 
lefektetett követelményeknek.

A 2001/77/EK irányelvben lefektetett, megújuló energiaforrásokból előállítandó elektromos 
áram arányára vonatkozó célkitűzés irányába történő fejlődés kapcsán megjegyzendő, hogy 
Olaszország – az irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében megkövetelt indikatív nemzeti 
célkitűzések megállapításakor és ismertetésekor – úgy határozott, hogy az irányelv 
mellékletében szereplő 25%-os referenciaértéknél alacsonyabb célkitűzést állapít meg és ezen 
alacsonyabb cél számítását egy sor feltételezésre alapozza. A Bizottság jelenleg vizsgálja az 
Olaszország és a többi tagállam által elért fejlődés a tekintetben végzett értékelése alapján 
követendő lépéseket, hogy azok milyen mértékben feleltek meg azon kötelezettségüknek, 
hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a megújuló energiaforrásokból származó villamos 
energia fogyasztásának előmozdítására – nemzeti célkitűzéseikkel összhangban és azoknak 
megfelelően. A Bizottság várhatóan 2009 tavaszán tesz közzé egy ezzel kapcsolatos jelentést, 
amelyet követően következtetéseket von le a szabálysértési eljárás megindításának 
szükségességéről és lehetőségéről.

Következtetés

A Bizottság elismeri, hogy Olaszországban az állami költségvetésen kívüli támogatási 
rendszerek léteznek a megújuló energia támogatására, és úgy véli, hogy annak eldöntése, 
hogy az állami költségvetésből mennyi pénzt fordítanak a megújuló energiára, illetve milyen 
típusú rendszerrel támogatják azt a 2001/77/EK irányelv követelményeinek teljesítése 
érdekében, teljes mértékben Olaszországra tartozik. A 2001/77/EK irányelv 
követelményeinek való megfelelés kapcsán megemlítjük, hogy a Bizottság jelenleg értékeli az 
eddigi fejlődést. Amennyiben az irányelv követelményeit nem teljesítik, a Bizottság 
szabálysértési eljárást indíthat.


