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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0100/2011 , внесена от Националната асоциация на 
производителите и инвеститорите в областта на възобновяемата енергия 
(ANPER), в защита на сектора на фотоволтаичната енергия в Испания

Петиция 0203/2011, внесена от Miguel López Sierra, с испанско гражданство, 
от името на COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de 
España), относно последиците от влизането в сила на кралски указ 
№ 14/2010 относно фотоволтаичната енергия

Петиция 0331/2011, внесена от A.C.V.B., с испанско гражданство, относно 
намаляване на премиите за производство на фотоволтаична енергия в 
Испания

1. Резюме на петиция 0100/2011

Вносителите на петицията, които са собственици на фотоволтаични соларни 
инсталации в Испания, възразяват срещу влизането в сила на Кралски указ 14/2010. 
Въпросният закон намалява с 30% приходите на производителите на фотоволтаична 
енергия. Поради това собствениците на соларни паркове не могат да изплащат взетите 
кредити за инсталирането на въпросните паркове, което ги води до изпадане в 
несъстоятелност. Те настояват за защита на производството на възобновяема енергия, 
каквато е соларната, и настояват, че приетият закон нарушава принципите на правна 
сигурност, гарантирани от националната правна система.

Резюме на петиция 0203/2011

Вносителят на петицията протестира срещу намерението на испанското правителство 
да намали с 40 % сумата, отпускана за инсталациите за слънчева енергия. 
Собствениците на тези инсталации са инвестирали в слънчеви електростанции въз 
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основа на кралски указ № 661/2007, който е гарантирал цена за kWh за 25 години 
напред. Испанското правителство обаче обмисля да намали с 40 % плащането за този 
вид електроенергия, което би имало много неблагоприятно въздействие върху този 
сектор на възобновяема енергия. Вносителят на петицията моли за запазване на цената, 
определена в кралския указ.

Резюме на петиция 0331/2011

Вносителят на петицията се оплаква от решението на испанските органи да намалят 
премиите за производство на фотоволтаична енергия. Вносителят, който през 2007 г. е 
изградил соларна инсталация съгласно действащата към тогавашния момент премийна 
и гаранционна схема, счита, че като не спазват условията, които са обещали тогава на 
инвеститорите, отговорните органи допускат законово нарушение на договорно 
задължение и че голям брой инвеститори рискуват да бъдат претърпят финансов крах. 
Следователно вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Петиция 0100/2011 обявена за допустима на 3 май 2011 г. Петиция 0203/2011 обявена 
за допустима на 27 юни 2011 г. Петиция 0331/2011 обявена за допустима на 28 юни 
2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от 
правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Коментари на Комисията относно петициите

Комисията помага за осъществяването на амбициозните планове на Съюза и на 
държавите-членки за насърчаването на използването на възобновяема енергия. Това 
включва финансиране на проекти за научноизследователска и развойна дейност в 
сферата на възобновяемата енергия, наблюдение на правилното транспониране на 
Директива 2009/28/EО, оценка на националните планове за действие относно 
възобновяемата енергия.

Мерки, като например промените със задна дата в схемите за подпомагане подкопават 
сигурността на инвестициите в сектора на възобновяемата енергия, което на свой ред 
повишава разходите и прави по-трудно постигането на националните цели по 
отношение на възобновяемите енергийни източници. Това трябва да бъде избегнато и 
беше отбелязано също така в съобщението на Комисията от януари 2011 г. 
(COM(2011)31) относно енергията от възобновяеми източници.

Вносителите призовават за правни действия срещу наскоро направените в Испания 
промени на законите относно подпомагането за възобновяемата енергия. Комисията 
вече е получила редица писма и жалби във връзка с тази промяна в испанското 
законодателство. Както и по отношение на тези писма и жалби, Комисията е на мнение, 
че не изглежда да е налице нарушение на конкретен европейски закон. Въпреки това 
вносителите могат да оспорят кралски указ № 14/2010 в компетентните испански 
съдилища.  
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В съвместно писмо до испанския министър Sebastian Комисията посочи, че промените 
са „предизвикали сериозна загриженост“1. Комисията също така поиска Испания да 
„направи всичко възможно, за да запази стабилна и предвидима енергийна политика“.
Правното измерение, споменато в писмото, е изискването държавите-членки да 
гарантират, че са спазени принципите на правото на Общността, включително правната 
сигурност и защитата на оправданите правни очаквания.

Заключения
Не изглежда да има налице правни основания за това Комисията да предприеме 
действия срещу испанското правителство във връзка с промените, направени чрез 
кралски указ 14/2010 в схемите за подпомагане на възобновяемата енергия. Изглежда 
испанските съдилища са компетентни да решават дали е нарушен принципът на 
правната сигурност или правата на собственост.

Въпреки това острата публична реакция срещу промените, писменият отговор на 
Комисията, който е направен и обществено достояние, във връзка с този испански 
случай (и във връзка с подобни случаи в Италия и Чешката република), както и 
различните последвали разисквания по тези въпроси между Комисията и държавите-
членки, вероятно ще обезсърчат подобни действия в бъдеще.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.


