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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az ANPER szövetség (Asociación Nacional de productores e inversores de 
energías renovables) által benyújtott 0100/2011. számú petíció a 
spanyolországi fényelektromos ágazat védelméről;

Miguel López Sierra spanyol állampolgár által a „Coordinadora de 
Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España” (COAG, mezőgazdasági 
termelők és állattartók szervezeteinek szövetsége) nevében benyújtott 
0203/2011. számú petíció a napenergiáról szóló 14/2010. számú királyi 
törvényerejű rendelet hatálybalépésének következményeiről;

A.C.V.B. spanyol állampolgár által benyújtott 0331/2011. számú petíció 
Spanyolországban a fotovoltaikus energiatermelésre vonatkozó támogatások 
csökkentéséről

1. A 0100/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik Spanyolországban fényelektromosságot termelő berendezések 
tulajdonosai, tiltakozásukat fejezik ki a 14/2010. sz. királyi törvényrendelet hatálybalépése 
ellen. Ez a királyi törvényrendelet 30%-kal csökkenti a fényelektromos energiát termelők 
juttatásait. Ennek következtében a napelemparkok tulajdonosai nem tudják visszafizetni az 
említett parkok létesítésére felvett banki hiteleket, és csődbe mennek. Állításuk szerint az 
ágazatban 20 000 munkahely fog megszűnni. Támogatást kérnek a megújuló energiaforrások 
– többek között a napenergia – számára, továbbá azt állítják, hogy a királyi törvényrendelet 
megsérti a jogrend által biztosított jogbiztonság alapelveit.

A 0203/2011. számú petíció összefoglalása
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A petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki az ellen, hogy a spanyol kormány 40%-kal 
csökkenteni szándékozik a naperőművek számára fizetendő díjakat. Az említett létesítmények 
tulajdonosai a 661/2007. számú királyi törvényerejű rendelet alapján ruháztak be a 
naperőművekbe, amely 25 évre garantálta az általuk termelt villamos energia árát. A kormány 
azonban ennek 40%-os csökkentését fontolgatja, ami rendkívül kedvezőtlenül érintené a 
megújuló energiáknak ezt az ágazatát. A petíció benyújtója kéri, hogy tartsák fenn a királyi 
törvényerejű rendelet által meghatározott árat.

A 0331/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a spanyol hatóságoknak a fotovoltaikus energia termelésére 
vonatkozó támogatások csökkentéséről szóló határozatát. A petíció benyújtója, aki 2007-ben 
napenergiával működő fűtőberendezést létesített az akkoriban hatályos támogatási rendszer és 
kezességvállalási program alapján, úgy véli, hogy az illetékes hatóságok megsértik a 
szerződés teljesítésére irányuló kötelezettségeiket, amennyiben nem tartják be az annak idején 
a befektetőknek ígért feltételeket, és így számtalan befektetőt tesznek ki az anyagi csőd 
kockázatának. A petíció benyújtója ezért ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

A 0100/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 3.; a 0203/2011. számú 
petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 27.; a 0331/2011. számú petíció 
elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A Bizottság megjegyzései a petíciókkal kapcsolatban

A Bizottság segítséget nyújt a megújuló energia előmozdítására irányuló uniós és tagállami 
nagyra törő tervek végrehajtásában. Mindez kiterjed a megújuló energiához fűződő K+F 
projektek finanszírozására, a 2009/28/EK irányelv megfelelő végrehajtásának nyomon 
követésére, valamint a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 
értékelésére is. 

Az olyan intézkedések, mint például a támogatási programok visszamenőleges változtatásai, 
gyengítik a megújulóenergia-ágazatba irányuló befektetések biztonságát, ami viszont növeli a 
költségeket és nehezíti a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célok teljesítését. Ezt 
el kell kerülni, amire a Bizottság a megújuló energiáról szóló, 2011. januári közleményében is 
rávilágított (COM(2011)31).

A petíció benyújtói jogi intézkedést kérnek a megújuló energia támogatásáról szóló törvények 
közelmúltban végrehajtott spanyolországi módosításainak ügyében. A Bizottsághoz több levél 
és panasz is beérkezett már a spanyol törvények ilyen jellegű változásai miatt.  Ami a szóban 
forgó leveleket és panaszokat illeti, a Bizottság azon a véleményen van, hogy a jelek szerint 
nem került sor az uniós jogszabályok konkrét megsértésére. A petíció benyújtóinak azonban 
jogában áll megtámadni a 14/2010. sz. királyi törvényerejű rendeletet az illetékes spanyol 
bíróságok előtt.  
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Sebastián spanyol miniszterhez intézett közös levelében a Bizottság megjegyezte, hogy a 
változások „komoly aggodalomra adnak okot”1. A Bizottság egyúttal arra kérte 
Spanyolországot, hogy „tegyen meg minden tőle telhetőt egy megbízható és kiszámítható 
energiapolitika fenntartása érdekében”. A levélben említett jogi vonatkozás azon követelmény 
volt, miszerint a tagállamok gondoskodnak a közösségi jog elveinek tiszteletben tartásáról, a 
jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét is ideértve.

Következtetés
A jelek szerint nincs jogi alapja annak, hogy a Bizottság fellépjen Spanyolországgal szemben 
azon változásokkal kapcsolatban, amelyeket a megújuló energiaforrásokra irányuló 
támogatási programok terén hajtott végre a 14/2010. sz. királyi törvényerejű rendelet. Úgy 
tűnik, hogy a spanyol bíróságok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy megsértették-e a 
jogbiztonság elvét vagy a tulajdonjogokat.

Ugyanakkor a lakosság ilyen jellegű változásokkal szembeni határozott fellépése, a Bizottság 
részéről a kérdéses spanyol ügyre (és az Olaszországban, illetve Csehországban felmerült 
hasonló esetekre) adott írásbeli válasz és nyilvános reakció, valamint a Bizottság és a 
tagállamok között a szóban forgó kérdésekről ezt követően folytatott viták várhatóan 
eltántorítanak majd attól, hogy a jövőben ilyen intézkedésekre kerüljön sor.

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


