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Ref.: Petiția nr. 1216/2008 adresată de Paolo Brundu , de naționalitate italiană, 
privind politica energetică în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în ciuda investițiilor majore în materie de politică energetică, guvernul 
italian nu a investit deloc în sursele de energie regenerabilă și, prin urmare, nu va fi în măsură 
să îndeplinească cerințele UE conform cărora 25% din energie trebuie să fie generată din 
surse regenerabile până în anul 2010. Petiționarul solicită Parlamentului European să facă apel 
la Italia pentru a elibera fonduri pentru investiții în energia regenerabilă în scopul de a 
satisface cerințele prevăzute în Directiva 2001/77/CE. Nerealizarea acestui lucru ar trebui să 
conducă la sancțiuni dure și la lansarea de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009.

Comentariile Comisiei asupra petiției

Politic, Comisia împărtășește opinia petiționarului potrivit căreia includerea în bugetul de stat 
a investițiilor în energia regenerabilă ar reprezenta un mijloc de abordare a crizei economice 
actuale, participând totodată la pregătirea unui viitor mai durabil din punct de vedere 
energetic. Investițiile în energia regenerabilă și, în general, în tehnologii și infrastructuri cu 
emisii reduse de carbon pot contribui la stimularea economiei pe termen scurt, punând în 
același timp bazele unei economii durabile și mai competitive pe termen lung. Trebuie 
recunoscut faptul că Italia pune în aplicare un sistem de certificate ecologice pentru 
încurajarea producției de electricitate din surse regenerabile.  Pe de altă parte, producția de 
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electricitate fotovoltaică beneficiază de sprijin sub forma unor  tarife fixe. Costurile generate 
de aceste sisteme de sprijin, care nu fac parte din bugetul de stat, sunt suportate colectiv de 
consumatorii de electricitate și nu de contribuabili. Prin urmare, eficiența acestor sisteme nu 
poate fi evaluată pe baza cheltuielilor din bugetul de stat, ci mai curând în funcție de modul în 
care sistemele respective sunt puse în aplicare. 
Decizia cu privire la felul în care Italia respectă dispozițiile Directivei 2001/77/CE aparține 
acesteia.

În ceea ce privește progresele realizate pentru atingerea obiectivului privind proporția 
consumului de electricitate produsă din surse de energie regenerabilă, în conformitate cu 
Directiva 2001/77/CE, trebuie remarcat faptul că, în momentul stabilirii și publicării 
obiectivelor sale naționale în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și respectiv articolul 3 
alineatul (2), Italia a decis să stabilească un obiectiv inferior valorii de referință de 25% 
menționată în anexa directivei și să își bazeze calculul acestei cifre inferioare pe câteva 
ipoteze specifice.  În prezent Comisia analizează acțiunile care ar putea fi întreprinse pe baza 
evaluării progreselor realizate de Italia și de alte state membre cu privire la felul în care 
acestea și-au respectat obligația de a lua măsurile necesare pentru promovarea consumului de 
electricitate provenită din surse regenerabile, în conformitate și proporțional cu obiectivele lor 
naționale.  În primăvara anului 2009 se așteaptă publicarea de către Comisie a unui raport 
privind  progresele realizate, în urma căruia Comisia va trage concluziile cu privire la 
necesitatea și posibilitatea inițierii de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.

Concluzie

Comisia admite faptul că Italia posedă sisteme de sprijin pentru energia regenerabilă, care nu 
sunt cuprinse în bugetul de stat, și este de părere că deciziile cu privire la cheltuielile publice 
și la tipul de sistem de sprijin pentru energia regenerabilă luate în vederea respectării 
dispozițiilor Directivei 2001/77/CE aparțin Italiei. În ceea ce privește respectarea Directivei 
2001/77/CE, serviciile Comisiei evaluează în acest moment progresele realizate. În cazul 
nerespectării dispozițiilor acestei directive, Comisia poate decide inițierea unei proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar. 


