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Betreft : Verzoekschrift 0100/2011, ingediend door de Nationale Vereniging van 
producenten en investeerders voor hernieuwbare energie ANPER, namens de 
Spaanse sector voor fotovoltaïsche zonne-energie;

Verzoekschrift 0203/2011, ingediend door Miguel López Sierra (Spaanse 
nationaliteit), namens de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrícolas 
y Ganaderas de España), over de gevolgen van de inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit (R.D.) Wet 14/2010 inzake zonne-energie;

Verzoekschrift 0331/2011, ingediend door A.C.V.B. (Spaanse nationaliteit), 
over de bezuiniging op de premies voor de productie van fotovoltaïsche 
energie in Spanje

1. Samenvatting van verzoekschrift 0100/2011

Indieners, eigenaren van fotovoltaïsche zonne-installaties in Spanje, dienen een klacht in 
tegen de inwerkingtreding van koninklijk besluit (R.D.) Wet 14/2010. Als gevolg van dit 
besluit gaan de vergoedingen voor de producenten van fotovoltaïsche zonne-energie met 30 % 
omlaag. Daardoor kunnen de eigenaren van zonne-installaties hun leningen niet meer betalen 
die ze bij banken hebben aangevraagd om deze installaties te kunnen bouwen, waardoor ze 
failliet gaan. Zij dringen erop aan dat het belang van hernieuwbare energie, waaronder zonne-
energie, wordt behartigd en zij zijn van mening dat het genoemde besluit in strijd is met het 
beginsel van rechtszekerheid als vastgelegd in de rechtsorde.

Samenvatting van verzoekschrift 0203/2011

Indiener protesteert tegen het voornemen van de Spaanse regering om de subsidie op 
zonnepanelen met 40 % te korten. De eigenaren van dergelijke installaties hebben in 
zonnepanelen geïnvesteerd op grond van koninklijk besluit 661/2007, dat een bepaalde prijs 
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per kWu gedurende 25 jaar garandeerde. De regering overweegt echter de mogelijkheid om 
de betaling van die elektriciteit met 40 % te korten, hetgeen zeer negatieve gevolgen zal 
hebben voor de sector van de hernieuwbare energie. Indiener vraagt om de prijs te handhaven 
die in het koninklijk besluit is vastgesteld.

Samenvatting van verzoekschrift 0331/2011

Indiener maakt bezwaar tegen het besluit van de Spaanse autoriteiten om te bezuinigen op de 
premies voor de productie van fotovoltaïsche energie. Indiener, die in 2007 op grond van de 
destijds geldende premie- en garantieregeling een zonne-energiesysteem heeft aangelegd, is 
van mening dat de verantwoordelijke autoriteiten zich schuldig maken aan contractbreuk 
omdat zij de beloften die zij toentertijd aan de investeerders hebben gedaan, niet nakomen. 
Hij is tevens van mening dat talloze investeerders het risico lopen in ernstige financiële 
problemen te raken. Indiener verzoekt daarom het Europees Parlement om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0100/2011 ontvankelijk verklaard op 3 mei 2011, verzoekschrift 0203/2011 
ontvankelijk verklaard op 27 juni 2011, verzoekschrift 0331/2011 ontvankelijk verklaard op 
28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het 
Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Kanttekeningen van de Commissie bij de verzoekschriften

De Commissie helpt bij het uitvoeren van de ambitieuze plannen van de Unie en de lidstaten 
ter bevordering van hernieuwbare energie. Dit omvat ook het financieren van O&O-projecten 
op het gebied van hernieuwbare energie, het controleren van de correcte omzetting van 
Richtlijn 2009/28/EG en het evalueren van de nationale actieplannen voor energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

Maatregelen zoals het met terugwerkende kracht wijzigen van steunregelingen ondermijnen 
de investeringszekerheid van de sector hernieuwbare energie, wat op zijn beurt weer tot 
kostenverhogingen leidt en de verwezenlijking van de nationale doelen voor hernieuwbare 
energiebronnen moeilijker maakt. Dit moet worden voorkomen, en dit punt is ook aan de orde 
gekomen in de mededeling van de Commissie over hernieuwbare energie van januari 2011 
(COM(2011)31).

Indieners verzoeken om juridische stappen tegen de onlangs door Spanje ingevoerde 
wijzigingen in wetgeving met betrekking tot de ondersteuning van hernieuwbare energie. De 
Commissie heeft al verschillende brieven en klachten ontvangen inzake deze wijziging in de 
Spaanse wet. In het geval van deze brieven en klachten is de Commissie van mening dat er 
geen sprake lijkt te zijn van inbreuk op een specifieke Europese wet. Het staat indieners 
echter vrij het koninklijk besluit (R.D.) Wet 14/2010 aan te vechten bij de bevoegde Spaanse 
rechtbanken. 

In een gezamenlijke brief aan de Spaanse minister Sebastián heeft de Commissie erop 
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gewezen dat de wijzigingen "aanleiding hebben gegeven tot ernstige zorgen"1. Verder heeft 
zij Spanje gevraagd "alles in het werk te stellen om een stabiel en voorspelbaar energiebeleid 
te voeren". De juridische dimensie die in de brief wordt genoemd, was de eis aan lidstaten om 
te garanderen dat de beginselen van het communautaire recht, inclusief rechtszekerheid en de 
bescherming van gewettigde verwachten, worden eerbiedigd.

Conclusie
Er lijken geen rechtsgronden te zijn voor de Commissie om actie te ondernemen tegen de 
Spaanse regering inzake wijzigingen die zijn aangebracht in de steunregelingen voor 
hernieuwbare energie door koninklijk besluit (R.D.) Wet 14/2010. Het lijkt dat de Spaanse 
rechtbanken bevoegd zijn om te besluiten of het beginsel van rechtszekerheid of de 
eigendomsrechten zijn geschonden.

De heftige publieke reactie op deze wijzigingen, de schriftelijke en publieke reactie van de 
Commissie op deze Spaanse zaak (en op vergelijkbare zaken in Italië en Tsjechië) en de 
verschillende daarop volgende gespreken over deze kwesties tussen de Commissie en 
lidstaten maken het echter waarschijnlijk dat dergelijke stappen in de toekomst minder snel 
zullen worden genomen.

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


