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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0454/2011, внесена от Guzzardo Baldassare, с испанско гражданство, 
относно твърдение за изкривяване на пазара на електроенергия в Испания

1. Резюме на петицията

Като се позовава на няколко статии в пресата, вносителят на петицията твърди, че 
пазарът на електроенергия в Испания е изкривен и че правителството и националният 
регулатор не предприемат действия по въпроса. Той споменава също така и правната 
несигурност в страната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

В Директива 2009/38/ЕО (Директивата за енергия от възобновяеми източници) 
Европейският съюз и неговите държави членки се ангажират с обвързващи цели за 
намаляване на емисиите от парникови газове и минимален дял на енергията от 
възобновяеми източници до 2020 г. В този контекст Испания е поела задължението да 
постигне дял от 20 % на потреблението на енергия от възобновяеми източници до 
2020 г.1.

През декември 2010 г. испанското правителство одобри Кралски указ 14/2010, с който 
преразгледа регулаторната рамка, приложима за испанските фотоволтаични (PV) 
енергийни инсталации. Указът предизвика остро противоречие, тъй като с него се 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:BG:PDF Приложение I.
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въвеждат ограничения за производството на енергия (от фотоволтаични централи в 
експлоатация), която отговаря на условията за плащане по преференциална тарифа.

Новите ограничения за периода 2011—2013 г. са определени на по-ниско равнище и 
зависят от използваната фотоволтаична технология. Въвеждането на подобни
ограничения частично се компенсира от 3-годишно удължаване на правото на 
получаване на преференциални тарифи. От 2014 г. ограниченията ще зависят също така 
и от географското местоположение на централата.

Финансови анализи, извършени от международната агенция за рейтинг Fitch, за 
типичен испански фотоволтаичен проект показват, че новите правила ще доведат до 
загуба на приходи от около 20—30 % за следващите 3 години в сравнение с 2010 г. (при 
равни други условия).

Комисията не оспорва, че корекциите в нивата на тарифите и/или намаляването на 
разходите в резултат на техническото развитие могат да бъдат оправдани с течение на 
времето. Въпреки това следва да се избягват промени в схемите за подпомагане, които 
водят до сериозно компрометиране на доверието на инвеститорите. Това се отразява не 
само по отношение на засегнатите инсталации, но е възможно да има разпространение 
и да окаже подобно въздействие и по отношение на други видове инсталации за 
енергия от възобновяеми източници и, в някои държави, да предизвика загуба на 
доверие в регулаторната рамка за енергия от възобновяеми източници на национално и 
европейско равнище.

Комисията вече изрази сериозна загриженост относно това развитие и се обърна с 
писмо към испанските органи във връзка с това1, а също и отговори на значителен брой 
парламентарни въпроси. Наскоро Комисията също така изрази загриженост и от 
наскоро приетите от испанското правителство мерки, с които се спират всички нови 
проекти за енергия от възобновяеми източници и тяхното потенциално отрицателно 
въздействие върху инвестиционната среда за енергията от възобновяеми източници в 
Испания и в ЕС като цяло.

Комисията признава, че спирането е временно, но то се случва в държави членки, които 
са изправени пред големи фискални ограничения и които също така са на път да 
изпълнят своите цели за 2020 г. Въпреки това за европейската индустрия за енергия от 
възобновяеми източници и за цялостната инвестиционна среда е важно тези реформи да 
се управляват внимателно и да не създават несигурност.

Комисията също така обмисля бъдещата роля на възобновяемите източници в 
средносрочна перспектива, т.е. до 2030 г., и подготвя съобщение, в което ще са 
определени по-подробно както предизвикателствата, така и възможните решения за 
постигане на значително увеличение на дела на енергията от възобновяеми източници в 
енергийния микс на ЕС в периода преди 2020 г. Всичко това има за цел да даде ясен 
знак на държавите членки, инвеститорите и гражданите по отношение на 
дългосрочните ангажименти на ЕС за насърчаване на икономически ефективното 
развитие на енергията от възобновяеми източници.
                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm
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Заключение

Комисията непрекъснато следи тези развития с цел да обмисли по-нататъшни действия 
на равнище ЕС, ако това е уместно. От испанските органи и в крайна сметка, от 
испанските съдилища зависи да се гарантира зачитането на принципите на правото на 
ЕС, включително на правната сигурност и защитата на законни правни очаквания1.

Въпреки това, въз основа на информацията, с която Комисията разполага, няма данни, 
посредством които да се установи нарушение на Директивата за енергия от 
възобновяеми източници.

                                               
1 Съд на Европейския съюз, 10 септември 2009 г. дело C-201/08, Plantanol, точки 43 и следващи.


