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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0100/2011 dėl fotovoltinio sektoriaus palaikymo Ispanijoje, kurią
pateikė Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamintojų ir investuotojų 
nacionalinė asociacija (ANPER)

Peticija Nr. 0203/2011 dėl įsigaliojusio Karališkojo dekreto Nr. 14/2010 dėl 
fotovoltinės energijos padarinių, kurią pateikė Ispanijos pilietis Miguel 
López Sierra COAG (Ispanijos žemės ūkio ir gyvulininkystės organizacijų 
koordinuojantis biuras) vardu

Peticija Nr. 0331/2011 dėl priemokų už fotovoltinės saulės energijos gamybą 
mažinimo Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis A. C. V. B.

1. Peticijos Nr. 0100/2011 santrauka

Peticijos pateikėjai, fotovoltinių saulės įrenginių Ispanijoje savininkai, protestuoja dėl 
įsigaliojusio Karališkojo dekreto Nr. 14/2010. Šiuo dekretu 30 proc. sumažinamas atlygis 
fotovoltinės energijos gamintojams. Todėl saulės energijos jėgainių savininkai negali 
sugrąžinti bankų kreditų, kurių prašė šioms jėgainėms įrengti, ir dabar bankrutuoja. Peticijos 
pateikėjai ragina pasisakyti už atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pvz., saulės energiją, ir 
teigia, kad karališkuoju dekretu pažeidžiami teisinio saugumo principai, kuriais užtikrinama 
teisinė sistema.

Peticijos Nr. 0203/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš Ispanijos vyriausybės ketinimą 40 proc. sumažinti 
užmokestį už saulės jėgaines. Šių jėgainių savininkai investavo į saulės energijos parkus 
atsižvelgdami į Karališkąjį dekretą Nr. 661/2007, kuriuo užtikrinta vienos kilovatvalandės 
kaina 25 metams. Tačiau Ispanijos vyriausybė svarsto galimybę 40 proc. sumažinti mokestį 
už minėtą energiją, o tai labai neigiamai paveiktų šį atsinaujinančiosios energijos sektorių. 
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Peticijos pateikėjas prašo išlaikyti karališkuoju dekretu nustatytas kainas.

Peticijos Nr. 0331/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžia Ispanijos valdžios institucijų sprendimą sumažinti priemokas už 
fotovoltinės saulės energijos gamybą. Peticijos pateikėjas, kuris 2007 m. remdamasis tuo 
metu galiojusia priemokų ir garantijos sistema sumontavo šildymo saulės energija sistemą, 
mano, kad kompetentingos valdžios institucijos nesilaikydamos sąlygų, kurias tuo metu 
pažadėjo investuotojams, neteisėtai pažeidė sutartyje nustatytą įsipareigojimą, todėl daugybei 
investuotojų kilo finansinio žlugimo pavojus. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0100/2011 paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 3 d., peticija Nr. 0203/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. birželio 27 d., peticija Nr. 0331/2011 paskelbta priimtina 2011 m. 
birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 
202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijų

Komisija padeda įgyvendinti Europos Sąjungos ir valstybių narių plataus užmojo planus dėl 
atsinaujinančiosios energijos skatinimo. Tai apima atsinaujinančiosios energijos mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros projektų finansavimą, tinkamo Direktyvos 2009/28/EB 
perkėlimo stebėjimą ir nacionalinių atsinaujinančiosios energijos veiksmų planų vertinimą. 

Tokios priemonės kaip paramos sistemų keitimas atgaline data kenkia atsinaujinančiosios 
energijos sektoriaus investicijų saugumui, nes sektoriuje savo ruožtu keliamos kainos ir dėl to 
sunkiau siekti nacionalinių atsinaujinančiosios energijos tikslų. To reikia vengti ir tai nurodyta 
2011 m. sausio mėn. Komisijos komunikate dėl atsinaujinančiosios energijos 
(COM(2011) 31).

Peticijos pateikėjai ragina imtis teisinių veiksmų prieš neseniai padarytus Ispanijos įstatymų, 
kuriais reglamentuojama atsinaujinančiosios energijos parama, pakeitimus. Komisija jau gavo 
keletą laiškų ir skundų dėl šio Ispanijos įstatymo pakeitimo. Dėl šių laiškų ir skundų Komisija 
mano, kad veikiausiai nepadaryta konkretaus ES teisės pažeidimo. Vis dėlto peticijos 
pateikėjai gali ginčyti Karališkąjį dekretą Nr. 14/2010 kompetentinguose Ispanijos teismuose.   

Bendrame rašte Ispanijos ministrui M. Sebastianui Komisija pažymėjo, kad dėl pakeitimų 
„kilo rimtas susirūpinimas“1. Taip Ispanijos buvo paprašyta „stengtis išsaugoti stabilią ir 
nuspėjamą energetikos politiką“. Rašte paminėtas teisinis aspektas – reikalavimas valstybėms 
narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės principų, įskaitant teisinį tikrumą ir 
teisėtų lūkesčių apsaugą.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
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Išvada
Atrodo, kad Komisija neturi teisinio pagrindo imtis veiksmų prieš Ispanijos vyriausybę dėl 
atsinaujinančiosios energijos paramos sistemų pakeitimų, padarytų Karališkuoju dekretu 
Nr. 14/2010. Ispanijos teismai veikiausiai yra kompetentingi nuspręsti, ar pažeistas teisinio 
saugumo principas arba nuosavybės teisės.

Vis dėlto labai priešiška visuomenės reakcija į tokius pokyčius, pareikštas raštu viešas 
Komisijos atsakymas vertinant Ispanijos atvejį (taip pat panašius atvejus Italijoje ir Čekijoje) 
bei įvairios vėliau vykusios Komisijos ir valstybių narių diskusijos šiais klausimais tikriausiai 
atgrasys nuo tokio elgesio ateityje.“


