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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1216/2008, ingiven av Paolo Brundu (italiensk medborgare), om 
enerigpolitiken i Italien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att den italienska staten, trots stora investeringar i energipolitik, inte 
investerat ett enda öre i förnybar energi. Enligt framställaren kommer Italien därför inte att 
före 2010 kunna uppfylla EU:s krav på att 25 procent av energin ska komma från förnybara 
energikällor. Framställaren ber Europaparlamentet att förmå Italien att avsätta medel för 
investeringar i förnybar energi, så att landet kan uppfylla kraven i direktiv 2001/77/EG. Om 
Italien inte uppfyller kraven bör man utfärda hårda sanktioner mot landet och inleda ett 
överträdelseförfarande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

”Kommissionens kommentarer till framställningen

Angående politiken instämmer kommissionen med framställaren om att ett sätt att motarbeta 
den nuvarande ekonomiska krisen medan man förbereder en mera hållbar energiframtid kan 
vara att låta investeringar i förnybar energi ingå i statsbudgeten. Investeringar i förnybar 
energi och mera allmänt i energiteknik med låga koldioxidutsläpp och i infrastruktur kan 
hjälpa till att stimulera ekonomin på kort sikt och på samma gång lägga grunden för en 
långsiktigt hållbar och mera konkurrenskraftig ekonomi. Det bör påpekas att Italien tillämpar 
ett system med gröna certifikat för att stödja förnybar elproduktion. Produktionen av 
solcellsenergi stöds däremot med fasta inmatningspriser. Kostnaderna för dessa stödsystem 
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står elkonsumenterna tillsammans för, inte skattebetalarna, och de utgör inte en del av 
statsbudgeten. Följaktligen kan effektiviteten av dessa system inte bedömas på basis av 
statens utgifter, utan snarare på basis av hur dessa system tillämpas. 
Det är upp till Italien att avgöra på vilket sätt de följer bestämmelserna i direktiv 2001/77/EG.

Vad gäller uppnåendet av målet för delad energiförbrukning producerad från förnybara 
energikällor enligt direktiv 2001/77/EG, bör det påpekas att Italien, i samband med att landet 
fastslog och meddelade sina vägledande nationella mål i enlighet med artikel 3.1 respektive 
3.2 i direktivet, beslöt sig för att fastställa ett lägre mål än referensvärdet på 25 procent, angett 
i direktivets bilaga, och att basera beräkningen av det lägre målet på ett antal specifika 
antaganden. Kommissionen överväger för tillfället vilka åtgärder som bör vidtas på basis av 
en utvärdering över vilka framsteg Italien och andra medlemsstater gjort för att uppfylla sin 
skyldighet att vidta lämpliga åtgärder och främja energiförbrukning från förnybara 
energikällor i enlighet med och i proportion till de nationella målen. Våren 2009 förväntas 
kommissionen offentliggöra en lägesrapport och därefter besluta om behovet av och 
möjligheten att inleda överträdelseförfaranden.

Slutsatser

Kommissionen erkänner att Italien har stödsystem för förnybar energi, vilka står utanför 
statsbudgeten, och anser att Italien själv får besluta om statliga utgifter och om vilken typ av 
stödsystem för förnybar energi som behövs för att uppfylla kraven i direktiv 2001/77/EG. 
Angående efterlevnaden av direktiv 2001/77/EG utvärderar kommissionen för närvarande de 
framsteg som gjorts. Om kraven i direktivet inte har uppfyllts kan kommissionen besluta att 
inleda ett överträdelseförfarande.”


