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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0100/2011, της Εθνικής Ένωσης Παραγωγών και Επενδυτών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ANPER, με στόχο την προάσπιση του τομέα 
των φωτοβολταϊκών στην Ισπανία·

Αναφορά 0203/2011, του Miguel López Sierra, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y 
Ganaderas de España), σχετικά με τις συνέπειες της θέσης σε ισχύ του 
βασιλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 14/2010 για τη φωτοβολταϊκή 
ενέργεια·

Αναφορά 0331/2011, του A. C. V. B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
περικοπή των πριμοδοτήσεων για την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας
στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς 0100/2011

Οι αναφέροντες, ιδιοκτήτες ηλιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ισπανία, 
διαμαρτύρονται για την εφαρμογή του βασιλικού διατάγματος 14/2010. Το εν λόγω διάταγμα 
μειώνει κατά 30% τα έσοδα των παραγωγών φωτοβολταϊκής ενέργειας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ηλιακών πάρκων να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις πιστώσεις 
που έχουν ζητήσει από τις τράπεζες για την εγκατάσταση των εν λόγω πάρκων και να 
οδηγούνται στη χρεοκοπία. Ζητούν την προάσπιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 
της ηλιακής, και δηλώνουν ότι το βασιλικό διάταγμα παραβιάζει τις αρχές της ασφάλειας 
δικαίου που εγγυάται η έννομη τάξη.

Περίληψη της αναφοράς 0203/2011

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της πρόθεσης της ισπανικής κυβέρνησης να περικόψει κατά 
40% το επίδομα που καταβάλλεται στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή 
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ενέργεια. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω μονάδων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά πάρκα βάσει του 
βασιλικού διατάγματος αριθ. 661/2007, το οποίο παρέσχε εγγυήσεις για μια συγκεκριμένη 
τιμή ανά κιλοβατώρα για περίοδο 25 ετών. Εντούτοις, η ισπανική κυβέρνηση εξετάζει το 
ενδεχόμενο να μειώσει κατά 40% την τιμή που καταβάλλει για το συγκεκριμένο είδος 
ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα έχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στον εν λόγω τομέα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο αναφέρων ζητεί να διατηρηθεί η τιμή που ορίζεται στο 
βασιλικό διάταγμα.

Περίληψη της αναφοράς 0331/2011

Ο αναφέρων καταγγέλλει την απόφαση των ισπανικών αρχών να περικόψουν τις 
πριμοδοτήσεις για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά κύτταρα. Ο αναφέρων, ο 
οποίος εγκατέστησε το 2007 σύστημα ηλιακής θέρμανσης βάσει του συστήματος 
πριμοδοτήσεων και εγγυήσεων που ίσχυε τότε, εκτιμά ότι οι αρμόδιες αρχές, με τη μη τήρηση 
των όρων που είχαν υποσχεθεί στους επενδυτές την περίοδο εκείνη, ευθύνονται για 
παραβίαση συμβατικής υποχρέωσης, και ότι μεγάλος αριθμός επενδυτών απειλείται με 
οικονομική καταστροφή. Κατά συνέπεια, ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0100/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Μαΐου 2011, η αναφορά
0203/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2011 και η αναφορά 0331/2011 
χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές

Η Επιτροπή παρέχει τη συνδρομή της στην εφαρμογή των φιλόδοξων σχεδίων της Ένωσης 
και των κρατών μελών για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εν λόγω 
συνδρομή περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων Ε&Α στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την παρακολούθηση της ορθής μεταφοράς της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, καθώς και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την 
ανανεώσιμη ενέργεια. 

Μέτρα όπως οι τροποποιήσεις αναδρομικής ισχύος επί των συστημάτων στήριξης 
υπονομεύουν την επενδυτική ασφάλεια του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο 
οποίος αυξάνει, με τη σειρά του, το κόστος και καθιστά δυσχερέστερη την επίτευξη των 
εθνικών στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτή η εξέλιξη πρέπει να αποτραπεί, και το 
συγκεκριμένο στοιχείο επισημαίνεται εξίσου στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (COM(2011)31).

Οι αναφέροντες ζητούν να κινηθούν νομικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των 
πρόσφατων τροποποιήσεων που επήλθαν στην ισπανική νομοθεσία σχετικά με τη στήριξη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή έχει λάβει ήδη μεγάλο αριθμό επιστολών και 
καταγγελιών όσον αφορά την εν λόγω τροποποίηση της ισπανικής νομοθεσίας. Όπως και 
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στην περίπτωση αυτών των επιστολών και καταγγελιών, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι, 
κατά τα φαινόμενα, δεν υφίσταται παραβίαση συγκεκριμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Εντούτοις, οι αναφέροντες είναι ελεύθεροι να προσβάλουν το βασιλικό διάταγμα 
αριθ. 14/2010 ενώπιον των αρμόδιων ισπανικών δικαστηρίων.

Σε κοινή επιστολή της προς τον ισπανό υπουργό, κ. Sebastián, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι 
τροποποιήσεις «εγείρουν σοβαρές ανησυχίες»1. Ζητεί επίσης από την Ισπανία «να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση σταθερής και προβλέψιμης ενεργειακής 
πολιτικής». Η νομική συνιστώσα για την οποία γίνεται μνεία στην επιστολή συνίσταται στην 
απαίτηση από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών του κοινοτικού 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας των έννομων 
προσδοκιών.

Συμπέρασμα

Κατά τα φαινόμενα, δεν παρέχεται νομικό έρεισμα στην Επιτροπή ώστε να κινήσει 
διαδικασίες κατά της ισπανικής κυβέρνησης για τις τροποποιήσεις που επέφερε στα 
συστήματα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το βασιλικό διάταγμα αριθ. 14/2010.
Φαίνεται ότι αρμόδια να αποφανθούν επί της παραβίασης ή μη της αρχής της ασφάλειας 
δικαίου ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι τα ισπανικά δικαστήρια.

Ωστόσο, η έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης κατά των εν λόγω τροποποιήσεων, η γραπτή 
και δημόσια απάντηση της Επιτροπής στην εν λόγω υπόθεση της Ισπανίας (όπως και σε 
παρεμφερείς υποθέσεις στην Ιταλία και την Τσεχική Δημοκρατία), καθώς και οι διάφορες 
συζητήσεις που ακολούθησαν μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών επί των θεμάτων 
αυτών, είναι πιθανόν να αποθαρρύνουν τη λήψη ανάλογων μέτρων στο μέλλον.

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


