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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0100/2011, którą złożyło Asociación Nacional de productores e 
inversores de energías renovables ANPER w obronie sektora 
fotowoltaicznego w Hiszpanii

Petycji 0203/2011, którą złożył Miguel López Sierra (Hiszpania) w imieniu 
COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España), 
w sprawie skutków wejścia w życie dekretu królewskiego z mocą ustawy 
nr 14/2010 w sprawie energii fotowoltaicznej

Petycji 0331/2011, którą złożył A.C.V.B. (Hiszpania) w sprawie ograniczenia 
dopłat związanych z wytwarzaniem energii fotowoltaicznej w Hiszpanii 

1. Streszczenie petycji 0100/2011

Składający petycję, właściciele instalacji fotowoltaicznych w Hiszpanii, protestują przeciwko 
wejściu w życie dekretu królewskiego z mocą ustawy 14/2010, który ogranicza dochody 
wytwórców energii słonecznej o 30%. Oznacza to, że właściciele farm słonecznych nie mogą 
pozwolić sobie na spłatę pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania ich instalacji 
i zbankrutują. Składający petycję wzywają do obrony odnawialnych form energii, takich jak 
energia słoneczna, i utrzymują, iż rzeczony dekret królewski z mocą ustawy narusza zasadę 
bezpieczeństwa prawnego włączoną do porządku prawnego.

Streszczenie petycji 0203/2011

Składający petycję protestuje w związku z zamiarem rządu hiszpańskiego obniżenia o 40% 
dodatku wypłacanego solarnym zakładom energetycznym. Właściciele takich zakładów 
zainwestowali w farmy słoneczne na podstawie dekretu królewskiego nr 661/2007, w którym 
zagwarantowano cenę za kWh przez 25 lat. Jednak rząd hiszpański rozważa możliwość 
zmniejszenia dopłat do tego rodzaju energii elektrycznej o 40%, co miałoby bardzo 
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negatywny wpływ na przedmiotowy sektor energii odnawialnej. Składający petycję zwraca 
się o utrzymanie ceny określonej w dekrecie królewskim.

Streszczenie petycji 0331/2011

Składający petycję wyraża ubolewanie w związku z decyzją hiszpańskich władz 
o ograniczeniu dopłat związanych z wytwarzaniem energii fotowoltaicznej. Składający 
petycję, który w 2007 r. zainstalował system ogrzewania energią słoneczną zgodnie z wtedy 
obowiązującym systemem dopłat i gwarancji, jest zdania, że przez niedotrzymanie warunków 
obiecanych inwestorom właściwe władze dopuściły się bezprawnego naruszenia zobowiązań 
umownych oraz że ogromnej liczbie inwestorów grozi upadłość finansowa. Dlatego 
składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja 0100/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 3 maja 2011 r., petycja 0203/2011 
uznana została za dopuszczalną dnia 27 czerwca 2011 r., petycja 0331/2011 uznana została za 
dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje 
(art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja pomaga wdrażać ambitne plany Unii i państw członkowskich w zakresie 
upowszechniania odnawialnych źródeł energii. Pomoc ta obejmuje finansowanie 
przedsięwzięć w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
monitorowanie należytej transpozycji dyrektywy 2009/28/WE oraz dokonywanie oceny 
krajowych planów działania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. 

Działania takie jak wprowadzanie w systemach wsparcia zmian z mocą wsteczną obniżają 
bezpieczeństwo inwestycyjne sektora odnawialnych źródeł energii, co z kolei przekłada się na 
podwyższenie kosztów i utrudnia osiągnięcie krajowych celów w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii. Należy unikać takich sytuacji, co zostało także podkreślone w komunikacie 
Komisji dotyczącym odnawialnych źródeł energii ze stycznia 2011 r. (COM(2011)31).

Składający petycje wzywają do podjęcia działań prawnych skierowanych przeciwko ostatnim 
zmianom hiszpańskich przepisów dotyczących wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Do 
Komisji uprzednio wpłynęło już wiele pism i skarg dotyczących przedmiotowej zmiany w 
hiszpańskim ustawodawstwie. Podobnie jak w przypadku wspomnianych pism i skarg, także 
w przypadku przedmiotowych petycji Komisja jest zdania, że nic nie wskazuje na to, aby 
dochodziło do naruszenia konkretnego przepisu europejskiego prawodawstwa. Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie, aby składający petycje zaskarżyli dekret królewski z mocą ustawy 
14/2010 we właściwych sądach hiszpańskich.

We wspólnym piśmie skierowanym do hiszpańskiego ministra Miguela Sebastiana Komisja 
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podkreśliła, że przedmiotowe zmiany „budzą poważne obawy”1. W tym samym piśmie 
Komisja zwróciła się także z prośbą, aby Hiszpania „dołożyła wszelkich starań w celu 
utrzymania stabilnej i przewidywalnej polityki energetycznej”. Prawny aspekt tej sprawy 
poruszony w piśmie dotyczył wymogu zapewnienia przez państwa członkowskie 
poszanowania zasad prawodawstwa wspólnotowego, w tym pewności prawa i ochrony 
uzasadnionych oczekiwań.

Wniosek

Nie wydaje się, aby istniały podstawy prawne pozwalające Komisji na podjęcie działań 
przeciwko rządowi Hiszpanii w odniesieniu do zmian w systemach wsparcia dla 
odnawialnych źródeł energii dokonanych na mocy dekretu królewskiego z mocą ustawy 
14/2010. Wydaje się, że ewentualna decyzja stwierdzająca naruszenie zasady pewności prawa 
lub praw własności należy do właściwości hiszpańskich sądów.

Niemniej jednak zdecydowany sprzeciw opinii publicznej wobec takich zmian, udzielona na 
piśmie i podana do publicznej wiadomości odpowiedź Komisji na przedmiotowy przypadek w 
Hiszpanii (a także na podobne przypadki we Włoszech i w Czechach) oraz wywołane tą 
sytuacją liczne wymiany poglądów na temat przedmiotowych kwestii pomiędzy Komisją i 
państwami członkowskimi prawdopodobnie przyczynią się do zniechęcenia do dokonywania 
podobnych zmian w przyszłości.

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


