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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0100/2011, adresată de Asociația națională a producătorilor și 
investitorilor din domeniul energiilor regenerabile, ANPER, în vederea 
sprijinirii sectorului energiei fotovoltaice în Spania;

Petiția nr. 0203/2011, adresată de Miguel López Sierra, de cetățenie spaniolă, 
în numele „COAG” („Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y 
Ganaderas de España” – „Coordonatoare a organizațiilor de agricultori și 
cultivatori din Spania”), privind consecințele intrării în vigoare a Decretului 
regal legislativ nr. 14/2010 (R.D. Ley 14/2010) privind energia fotovoltaică;

Petiția nr. 0331/2011, adresată de A.C.V.B., de cetățenie spaniolă, privind 
reducerea sistemelor de prime pentru producția de energie fotovoltaică în 
Spania

1. Rezumatul petiției nr. 0100/2011

Petiționarii, proprietari de instalații solare fotovoltaice în Spania, protestează împotriva 
intrării în vigoare a Decretului-lege nr. 14/2010. Acest decret-lege reduce cu 30 % veniturile 
producătorilor de energie fotovoltaică, astfel că proprietarii de parcuri de energie solară nu pot 
face față împrumuturilor bancare contractate pentru instalarea acestor parcuri, ajungând la 
faliment. Aceștia susțin că sectorul va pierde în acest fel 20 000 de locuri de muncă și cer 
sprijinirea energiilor regenerabile, precum cea solară, considerând că decretul-lege încalcă 
principiile securității juridice garantate prin ordinea juridică.

Rezumatul petiției nr. 0203/2011

Petiționarul protestează împotriva intenției Guvernului spaniol de a reduce cu 40 % retribuția 
pentru centralele solare. Proprietarii acestor centrale au investit în câmpuri solare, în temeiul 
Decretului regal nr. 661/2007 (Real Decreto 661/2007), care garanta un anumit preț fix pe 
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KWh timp de 25 de ani. Cu toate acestea, guvernul ia în considerare posibilitatea reducerii cu 
40 % a prețului acestui tip de energie, ceea ce ar avea un impact negativ asupra sectorului 
energiilor regenerabile. Petiționarul solicită menținerea prețului stabilit prin Decretul regal 
legislativ.

Rezumatul petiției nr. 0331/2011

Petiționarul reclamă decizia autorităților spaniole de a reduce sistemele de prime pentru 
producția de energie fotovoltaică. Petiționarul, care în 2007 a construit o instalație 
termodinamică solară pe baza sistemelor de prime și garanții aflate în vigoare la momentul 
respectiv, consideră că autoritățile competente nu sunt capabile să mențină condițiile 
respective, investitorii contractați la acea dată făcându-se astfel vinovați de neîndeplinirea 
unei obligații contractuale și nenumărați investitori riscând să fie expuși ruinei financiare. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0100/2011 a fost declarată admisibilă la 3 mai 2011, petiția nr. 0203/2011 a fost 
declarată admisibilă la 27 iunie 2011, iar petiția nr. 0331/2011 a fost declarată admisibilă la 
28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din 
Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Observațiile Comisiei cu privire la petiții

Comisia contribuie la punerea în aplicare a planurilor ambițioase ale Uniunii și statelor 
membre de promovare a energiei regenerabile. Acest lucru include finanțarea proiectelor C-D 
în domeniul energiei regenerabile, monitorizarea transpunerii corecte a Directivei 2009/28/CE 
și evaluarea planurilor naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile. 

Măsurile precum modificarea retroactivă a sistemelor de sprijin reduc securitatea investițiilor 
în sectorul energiei regenerabile, ceea ce duce la rândul său la creșterea costurilor și 
îngreunează atingerea obiectivelor naționale cu privire la sursele de energie regenerabilă. 
Acest lucru trebuie evitat, după cum subliniază și comunicarea Comisiei din ianuarie 2011 
referitoare la energia regenerabilă [COM(2011)0031].

Petiționarii solicită să se ia măsuri legale cu privire la modificările recente pe care Spania le-a 
adus legilor care vizează sprijinirea energiei regenerabile. Comisia a primit deja o serie de 
scrisori și plângeri referitoare la această modificare a legislației spaniole. La fel ca în cazul 
acestor scrisori și plângeri, Comisia este de părere că nu pare să existe o încălcare a unei legi 
europene specifice. Petiționarii au însă libertatea de a contesta Decretul regal legislativ nr. 
14/2010 în fața tribunalelor spaniole competente. 

Într-o scrisoare comună adresată ministrului spaniol Sebastian, Comisia a precizat că 
modificările „au suscitat preocupări grave”1. Aceasta a solicitat, de asemenea, Spaniei „să 

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
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depună toate eforturile pentru menținerea unei politici stabile și previzibile în domeniul 
energiei”. Dimensiunea juridică menționată în scrisoare s-a referit la obligația statelor 
membre de a garanta respectarea principiilor dreptului comunitar, inclusiv ale securității 
juridice, precum și protecția încrederii legitime.

Concluzie

Se pare că nu există temeiuri juridice pentru o acțiune a Comisiei împotriva guvernului 
spaniol în ceea ce privește modificările aduse de către Decretul regal legislativ nr. 14/2010 
sistemelor de sprijin în domeniul energiei regenerabile. Se pare că instanțele spaniole au 
competența de a stabili dacă principiul securității juridice sau drepturile la proprietate au fost 
încălcate.

Cu toate acestea, reacția puternică a publicului împotriva acestor schimbări, răspunsul în scris 
și public al Comisiei referitor la această cauză spaniolă (precum și la cauze similare din Italia 
și Cehia) și diferitele discuții ulterioare, împreună cu Comisia și statele membre, cu privire la 
aceste chestiuni sunt de natură să descurajeze luarea acestor măsuri pe viitor.


