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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1216/2008 , ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Paolo Brundu, 
par enerģētikas politiku Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, neraugoties uz ievērojamo ieguldījumu enerģētikas 
politikā, Itālijas valdība atjaunojamā enerģijā nav ieguldījusi ne santīma un tādēļ nespēs 
izpildīt ES prasību līdz 2010. gadam panākt, lai 25 % enerģijas ražotu no atjaunojamiem 
avotiem. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu prasīt, lai Itālija piešķir 
finansējumu ieguldījumiem atjaunojamā enerģijā, lai izpildītu Direktīvas 2001/77/EK 
prasības. Pretējā gadījumā var nākties maksāt lielas soda naudas un var tikt uzsākta procedūra 
par pienākumu neizpildi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Politikas aspektā Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka atjaunojamās enerģijas 
ieguldījumu iekļaušana valsts budžetā varētu būt viens no pašreizējās ekonomiskās krīzes 
novēršanas līdzekļiem, virzoties uz plašāku atjaunojamās enerģijas izmantošanu nākotnē. 
Ieguldījumi atjaunojamās enerģijās un plašāk zemas oglekļa emisijas tehnoloģijās un 
infrastruktūrā var sniegt atbalstu ekonomikai īstermiņā, vienlaikus liekot pamatus ilgtspējīgai 
un konkurētspējīgākai ekonomikai ilgtermiņā. Ir jāņem vērā, ka Itālija atjaunojamās enerģijas 
ražošanas atbalstam izmanto zaļo sertifikātu sistēmu. No otras puses saules fotoelementu 
enerģija tiek balstīta ar regulētiem tarifiem. Šo atbalsta shēmu izmaksas kopumā sedz 
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elektrības patērētāji nevis nodokļu maksātāji un tās nav iekļautas valsts budžetā. Tāpēc šo 
sistēmu efektivitāti nevar vērtēt, pamatojoties uz valsts izdevumiem, bet drīzāk pamatojoties 
uz to, kā šīs shēmas tiek piemērotas. 
Itālijai pašai ir jālemj, kā panākt Direktīvas Nr. 2001/77/EK ievērošanu.

Attiecībā panākumiem, tiecoties sasniegt atjaunojamo enerģijas avotu elektrības patēriņa 
mērķi saskaņā ar Direktīvu 2001/77/EK, ir jāatzīmē, ka Itālija, pieņemot un publicējot 
indikatīvos valsts mērķus attiecīgi saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 1. punktu un 3. panta 
2. punktu, nolēma noteikt mērķi, kas ir zemāks par šīs direktīvas pielikumā iekļauto atsauces 
vērtību 25 % un balstīt šā zemākā mērķa aprēķinus uz vairākiem īpašiem apsvērumiem. 
Komisija pašlaik pēta, kādus pasākumus tā varētu īstenot, balstoties uz Itālijas un citu 
dalībvalstu sasniegtā progresa novērtējumu attiecībā uz pienākuma ievērošanu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai atbalstītu atjaunojamo avotu elektrības patēriņa veicināšanu 
saskaņā ar valsts mērķiem un proporcionāli tiem. Ir gaidāms, ka Komisija progresa ziņojumu 
publicēs 2009. gada pavasarī un pēc tam izdarīs secinājumus par nepieciešamību un iespējām 
sākt pienākumu neizpildes procedūras.

Secinājumi

Komisija atzīst, ka Itālija ir radījusi atjaunojamās enerģijas atbalsta sistēmu, kas ir ārpus valsts 
budžeta, un uzskata, ka lēmumi par valsts izdevumiem un atjaunojamo enerģiju atbalsta 
sistēmas veidu, lai ievērotu Direktīvas 2001/77/EK prasības ir Itālijas atbildība. Komisijas 
dienesti pašlaik vērtē panākumus Direktīvas 2001/77/EK ievērošanas jomā. Ja šīs direktīvas 
prasības nebūs izpildītas, Komisija varēs izskatīt pārkāpuma procedūras uzsākšanas iespēju.


