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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1216/2008, którą złożył Paolo Brundu (Włochy) w sprawie polityki 
energetycznej we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że pomimo ważnych inwestycji w politykę energetyczną 
włoski rząd nie zainwestował nawet centa w energię odnawialną i w rezultacie nie spełni 
wymogu UE, zgodnie z którym do 2010 roku 25% energii elektrycznej powinno pochodzić ze 
źródeł odnawialnych. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, 
aby wezwał Włochy do uwolnienia środków na energię odnawialną, by spełnić wymogi 
dyrektywy 2001/77/WE. Niedopełnienie powyższego doprowadzi do ciężkich kar i wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

„Uwagi Komisji dotyczące petycji

Jeżeli chodzi o politykę Komisja zgadza się ze składającym petycję co do faktu, że włączenie 
inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych do budżetu państwa może być sposobem na 
stawienie czoła obecnemu kryzysowi gospodarczemu przy jednoczesnym przygotowywaniu 
się do bardziej zrównoważonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
w przyszłości. Inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych, a szerzej w technologie 
i infrastrukturę charakteryzujące się niską emisją dwutlenku węgla, mogą w perspektywie 
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krótkoterminowej stymulować gospodarkę, a jednocześnie, w perspektywie długoterminowej, 
przygotować fundamenty bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki. Należy 
uznać, że Włochy stosują system ekologicznego certyfikatu w celu wspierania produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony produkcja energii w systemach 
fotowoltaicznych wspierana jest przez gwarantowane ceny zakupu. Koszty tych systemów 
wsparcia ponoszone są raczej wspólnie przez odbiorców energii, a nie przez podatników i nie 
wchodzą w skład budżetu państwa. Stąd skuteczność systemów wsparcia nie może być 
oceniana na podstawie wydatków państwowych, ale raczej sposobu wdrażania tych 
systemów. 
Decyzja o tym, jakie środki będą stosowane w celu dostosowania się do wymogów dyrektywy 
2001/77/WE należy do Włoch.

Jeżeli chodzi o postępy w zakresie realizacji celu dotyczącego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w ramach dyrektywy 2001/77/WE należy 
zaznaczyć, że Włochy, ustalając i podając do wiadomości orientacyjne cele wymagane 
odpowiednio na mocy art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 tej dyrektywy, podjęła decyzję o ustaleniu 
celu niższego od wartości referencyjnej 25% podanej w załączniku do dyrektywy oraz 
o oparciu obliczeń tego obniżonego celu na szeregu specyficznych założeń. Komisja rozważa 
aktualnie, jakie kroki podjąć na podstawie oceny postępów dokonanych przez Włochy i inne 
państwa członkowskie w związku ze stopniem, w jakim dopełniły one obowiązku podjęcia 
odpowiednich środków w celu wspierania zużycia energii elektrycznej pochodzącej 
z odnawialnych źródeł energii zgodnie ze swoimi krajowymi celami i proporcjonalnie do 
nich. Publikacja przez Komisję sprawozdania z postępów planowana jest na wiosnę 2009 r., 
po czym Komisja sporządzi wnioski co do konieczności i możliwości wszczęcia procedury 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Wnioski

Komisja przyjmuje do wiadomości, że Włochy wprowadziły systemy wsparcia energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, które nie wchodzą w skład budżetu państwa oraz 
uważa, że decyzje w sprawie publicznych wydatków oraz rodzaju systemu wsparcia energii 
ze źródeł odnawialnych mające na celu spełnienia wymogów dyrektywy 2001/77/WE należą 
do Włoch. Jeżeli chodzi o zgodność z dyrektywą 2001/77/WE służby Komisji aktualnie 
dokonują oceny dokonanych w tym zakresie postępów. Jeżeli wymogi tej dyrektywy nie 
zostały spełnione, Komisja może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.”


