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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0100/2011 af "Asociación Nacional de productores e inversores de 
energías renovables", ANPER, om beskyttelse af solenergisektoren i Spanien

Andragende 0203/2011 af Miguel López Sierra, spansk statsborger, for "COAG" 
(Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España), om 
konsekvenserne af ikrafttrædelsen af det kongelige lovdekret 14/2010 om 
fotovoltaisk energi

Andragende 0331/2011 af A.C.V.B. spansk statsborger, om nedbringelse af 
præmieordningen for fotovoltaisk energiproduktion i Spanien

1. Sammendrag af andragende 0100/2011

Andragerne, der ejer solenergianlæg i Spanien, protesterer mod ikrafttrædelsen af kongeligt 
lovdekret 14/2010. Nævnte lovdekret nedsætter solenergiproducenternes godtgørelser til 
30 %. Det betyder, at ejerne af solfangeranlæg ikke kan tilbagebetale de lån, de har fået i 
bankerne til at installere disse anlæg, hvorfor de erklæres konkurs. De mener, at sektoren vil 
tabe 20.000 arbejdspladser. De beder om beskyttelse af den vedvarende energi, såsom 
solenergi, og mener, at det kongelige lovdekret krænker principperne om retssikkerhed, der er 
sikret i lovgivningen.

Sammendrag af andragende 0203/2011

Andrageren protesterer over den spanske regerings plan om at beskære indtægterne fra 
solvarmeanlæg med 40 %. Ejerne af de nævnte anlæg investerede i solfangeranlæg som følge 
af kongeligt dekret 661/2007, som garanterede en bestemt pris pr. kWh i 25 år. Ikke desto 
mindre overvejer regeringen muligheden for at beskære betalingen for nævnte elektricitet med 
40 %, hvilket vil have stor negativ indvirkning på sektoren for vedvarende energi. Andrageren 
anmoder om, at prisen som anført i det kongelige lovdekret fastholdes.
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Sammendrag af andragende 0331/2011

Andrageren påklager de spanske myndigheders beslutning om at nedbringe præmieordningen 
til produktion af fotovoltaisk energi. Andrageren, der i 2007 opførte et solvarmeanlæg på 
grundlag af den på det pågældende tidspunkt gældende præmie- og garantiordning, mener, at 
de ansvarlige myndigheder ved ikke at fastholde de vilkår, de dengang lovede investorerne, 
således gør sig skyldige i ulovlig ikke-opfyldelse af en aftalepligt, og at utallige investorer 
risikerer at blive udsat for økonomisk ruin. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet 
om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragende 0100/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. maj 2011), 
andragende 0203/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2011) og 
andragende 0331/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Kommissionens bemærkninger til andragenderne

Kommissionen bidrager til gennemførelsen af EU's og medlemsstaternes ambitiøse planer for 
fremme af vedvarende energi. Dette omfatter finansiering af F&U-projekter inden for 
vedvarende energi, overvågning af den korrekte omsætning af direktiv 2009/28/EF og 
evaluering af de nationale handlingsplaner for vedvarende energi. 

Foranstaltninger som ændringer af støtteordninger med tilbagevirkende kraft undergraver 
investeringssikkerheden inden for sektoren for vedvarende energi, hvilket igen fører til 
stigende udgifter og gør det vanskeligere at nå de nationale mål for vedvarende energikilder. 
Dette bør undgås, og det fremførte man også i Kommissionens meddelelse om vedvarende 
energi fra januar 2011 (KOM(2011)31).

Andragerne opfordrer til, at der gribes ind ad juridisk vej over for Spaniens seneste ændringer 
af lovgivningen om støtte til vedvarende energi. Kommissionen har allerede modtaget 
adskillige breve og klager om denne ændring af den spanske lovgivning. Som det er tilfældet 
med disse breve og klager, mener Kommissionen ikke, at fællesskabsretten er blevet overtrådt 
i dette tilfælde. Andragerne kan imidlertid anfægte kongeligt lovdekret 14/2010 ved de 
kompetente spanske domstole.  

I en fælles skrivelse til den spanske minister, hr. Sebastian, bemærkede Kommissionen, at 
ændringerne "gav anledning til alvorlig bekymring"1. Den bad ligeledes Spanien "gøre alt for 
at fastholde en stabil og forudsigelig energipolitik". Den juridiske dimension, der nævnes i 
brevet, var et krav for at få medlemsstaterne til at sikre, at principperne i 
fællesskabslovgivningen, herunder retssikkerhed og beskyttelse af berettigede forventninger, 
overholdes.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
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Konklusion
Der findes tilsyneladende ingen juridiske grunde til, at Kommissionen skulle gribe ind over 
for den spanske regering som følge af ændringerne af støtteordningerne for vedvarende 
energi, der blev foretaget ved kongeligt lovdekret 14/2010. De spanske domstole er 
tilsyneladende kompetente til at afgøre, hvorvidt princippet om retssikkerhed eller 
ejendomsrettighederne er blevet krænket.

Men den stærke offentlige reaktion imod sådanne ændringer, Kommissionens skriftlige og 
offentlige reaktion på denne sag i Spanien (og ligeledes tilsvarende sager i Italien og Den 
Tjekkiske Republik) samt de forskellige efterfølgende diskussioner af disse spørgsmål mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne vil formentlig hindre, at tilsvarende sager vil opstå i 
fremtiden."


