
CM\879024LV.doc PE473.749v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0100/2011, ko iesniedza Asociación Nacional de productores 
e inversores de energías renovables ANPER, aizstāvot fotoelementu nozari 
Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0203/2011, ko COAG (Coordinadora de Organizaciones 
Agrícolas y Ganaderas de España) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Miguel López Sierra, par sekām pēc Karaliskā Dekrēta-likuma Nr. 14/2010 
par fotoelementu enerģiju stāšanās spēkā

Lūgumraksts Nr. 0331/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
A. C. V. B., par saules enerģijas ražošanas piemaksu samazināšanu Spānijā

1. Lūgumraksta Nr. 0100/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, fotoelementu iekārtu īpašnieki Spānijā, protestē pret Karaliskā 
Dekrēta-likuma Nr. 14/2010 stāšanos spēkā, ar ko par 30 % samazina kompensācijas 
fotoelementu enerģijas ražotājiem. Tas nozīmē, ka saules saimniecības nevar atļauties 
atmaksāt bankas piešķirtos aizdevumus, lai samaksātu par savām iekārtām, un bankrotēs. 
Lūgumraksta iesniedzēji aicina aizstāvēt tādas atjaunojamu energoresursu formas kā saules 
enerģija un apgalvo, ka minētais Karaliskais Dekrēts-likums pārkāpj tiesiskās drošības 
principu, kas nostiprināts tiesību sistēmā.

Lūgumraksta Nr. 0203/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Spānijas valdības nodomu par 40 % samazināt kvotas, 
ko maksā saules enerģijas elektrostacijām. Šo elektrostaciju īpašnieki veica ieguldījumus 
saules saimniecībās, pamatojoties uz Karalisko Dekrētu Nr. 661/2007, kas garantēja cenu par 
kWh uz 25 gadiem. Tomēr Spānijas valdība apsver samazināt par 40 % maksājumu par šo 
elektroenerģiju, kas ļoti nelabvēlīgi ietekmētu šo atjaunojamu energoresursu nozari. 
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Lūgumraksta iesniedzējs lūdz saglabāt Karaliskajā Dekrētā noteikto cenu.

Lūgumraksta Nr. 0331/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Spānijas varas iestāžu lēmumu samazināt piemaksas par 
saules enerģijas ražošanu. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš saules apsildes sistēmu uzstādīja 
2007. gadā, pamatojoties uz toreiz spēkā esošo piemaksu un garantiju sistēmu, uzskata, ka 
kompetentās varas iestādes, nesaglabājot investoriem tolaik solītos nosacījumus, ir vainīgas 
nelikumīgā līgumsaistību pārkāpšanā un ka lielam skaitam investoru draud finanšu 
sabrukums. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0100/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. maijā, lūgumraksts 
Nr. 0203/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 27. jūnijā, lūgumraksts Nr. 0331/2011 atzīts 
par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 
202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Komisijas komentāri par lūgumrakstiem

Komisija palīdz īstenot Savienības un dalībvalstu godkārīgos plānos saistībā ar atjaunojamu 
energoresursu veicināšanu. Tas ietver finansējumu atjaunojamu energoresursu pētniecības un 
izstrādes projektiem, Direktīvas 2009/28/EK pareizas transponēšanas pārraudzību, kā arī 
valstu rīcības plānu izvērtēšanu atjaunojamu energoresursu jomā. 

Tādi pasākumi kā atbalsta shēmu maiņa ar atpakaļejošu spēku vājina ieguldījuma drošumu 
atjaunojamu energoresursu nozarē, kā rezultātā tiek paaugstinātas izmaksas un apgrūtināta ar 
atjaunojamiem energoresursu avotiem saistīto valsts mērķu sasniegšana. To ir iespējams 
novērst, un šo apgalvojumu Komisija izteica jau 2011. gada janvāra ziņojumā par 
atjaunojamiem energoresursiem (COM(2011)31).

Lūgumraksta iesniedzēji aicina sākt tiesisku darbību attiecībā uz jaunākajiem grozījumiem 
Spānijas tiesību aktos par atbalstu atjaunojamiem energoresursiem. Komisija jau ir saņēmusi 
vairākas sūdzību vēstules par šiem grozījumiem Spānijas tiesību aktos. Attiecībā uz šīm 
vēstulēm un sūdzībām Komisija neuzskata, ka ir pārkāpts konkrēts Eiropas tiesību akts. 
Tomēr lūgumraksta iesniedzējiem ir tiesības apstrīdēt Karalisko Dekrētu-likumu 14/2010 
kompetentajās Spānijas tiesās.  

Kopīgajā vēstulē Spānijas ministram Sebastian Komisija norādīja, ka grozījumi ir „radījuši 
nopietnas bažas”1. Tā arī lūdza Spānijai „veltīt visas pūles, lai noturētu stabilu un 
prognozējamu enerģētikas politiku”. Vēstulē minētais juridiskais aspekts bija prasība 
dalībvalstīm nodrošināt to, ka tiek ievēroti Kopienas likumu principi, tostarp tiesiskā 
noteiktība un tiesiskās paļāvības aizsardzība.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
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Secinājums
Komisija uzskata, ka nav tiesiska pamata sākt darbību pret Spānijas valdību saistībā ar 
Karaliskā Dekrēta-likuma 14/2010 veiktajiem grozījumiem atjaunojamu energoresursu 
atbalsta shēmās. Tā uzskata, ka Spānijas tiesas ir pietiekami kompetentas, lai lemtu par 
iespējamu tiesiskās drošības vai īpašuma tiesību pārkāpumu.

Tomēr asā sabiedrības reakcija uz šiem grozījumiem, rakstiska un publiska Komisijas atbilde 
šajā Spānijas lietā (un arī līdzīgās lietās Itālijā un Čehijas Republikā), kā arī dažādas no tā 
izrietošās Komisijas un dalībvalstu diskusijas par šiem jautājumiem varētu turpmāk atturēt no 
šādas rīcības.


