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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0454/2011 af Guzzardo Baldassare, spansk statsborger, om påstået 
forstyrrelse af elektricitetsmarkedet i Spanien

1. Sammendrag

Med henvisning til adskillige presseartikler påstår andrageren, at elektricitetsmarkedet i 
Spanien forstyrres, og at regeringen og den nationale tilsynsmyndigheder undlader at handle. 
Han påpeger også den svage retssikkerhed i sit land.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"I direktiv 2009/28/EC (direktivet om vedvarende energi) forpligter EU og medlemsstaterne 
sig til bindende mål for nedbringelse af drivhusgasemissioner og en mindstekvote for energi 
fra vedvarende energikilder inden 2020. Spanien har i den forbindelse forpligtet sig til at opnå 
en andel af energi fra vedvarende energikilder på 20 % i landets energiforbrug inden 20201.

I december 2010 godkendte den spanske regering kongeligt dekret 14/2010 om ændring af det 
gældende regelsæt for spanske solcelleanlæg. Dekretet er meget kontroversielt, idet det 
fastsætter grænser for energiproduktion (for solcelleanlæg, der allerede er i drift), som kan 
godtgøres via den faste afregningstarif.

De nye grænser for perioden 2011-2013 er sat lavt og afhænger af den anvendte 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DA:PDF, Bilag I.
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solcelleteknologi. Indførelsen af disse grænser opvejes til dels af en treårig forlængelse af 
retten til faste afregningspriser. Fra 2014 vil grænserne også afhænge af anlæggets 
geografiske beliggenhed.

I henhold til finansielle analyser foretaget af det internationale kreditvurderingsbureau Fitch, 
for et typisk spansk solcelleprojekt, vil de nye regler medføre et indtægtstab på ca. 20-30 % i 
løbet af de kommende tre år i forhold til 2010 (alt andet lige).

Kommissionen bestrider ikke, at tilpasninger af prisniveauet og/eller reducerede 
omkostninger som følge af teknisk udvikling kan retfærdiggøres over tid. Ændringer af 
støtteordninger, der i alvorlig grad svækker investorernes tillid, må imidlertid undgås. Ikke 
blot berører de berørte anlæg, men de kan også virke "afsmittende" og have lignende 
virkninger for andre typer af anlæg for vedvarende energi samt i visse lande føre til tab af 
tillid til regelsættet for vedvarende energi på nationalt og europæisk plan.

Kommissionen har allerede udtrykt stor bekymring over denne udvikling og har i den 
forbindelse sendt en skrivelse til de spanske myndigheder1 samt besvaret en lang række 
parlamentariske forespørgsler. Senest har Kommissionen desuden udtrykt bekymring over 
den spanske regerings seneste foranstaltninger, der suspenderer alle nye projekter til fremme 
af vedvarende energi og den potentielle negative indvirkning heraf på investeringsklimaet for 
vedvarende energi i Spanien og i EU som helhed. 

Kommissionen anerkender, at suspensionerne er af midlertidig karakter, og at de forekommer 
i medlemsstater, der står over for store finanspolitiske begrænsninger, og som også overstiger 
de forventede bestræbelser for at opfylde 2020-målene. Det er imidlertid vigtigt for Europas 
vedvarende energiindustri og for det generelle investeringsklima, at sådanne reformer 
håndteres med omhu og ikke skaber uvished.

Kommissionen gør sig også tanker om de vedvarende energikilders fremtidige rolle på 
mellemlang sigt, dvs. indtil 2030, og udarbejder en meddelelse, som udførligt vil fastlægge 
såvel udfordringerne som de mulige løsninger for en væsentlig stigning i andelen af 
vedvarende energikilder i EU's energimiks i perioden efter 2020. Formålet med alt dette er at 
sende klare signaler til medlemsstaterne, investorerne og borgerne om EU's langsigtede 
forpligtelse til at fremme en omkostningseffektiv udvikling af vedvarende energikilder. 

Konklusion

Kommissionen overvåger fortsat udviklingen og vil træffe yderligere foranstaltninger på EU-
plan, hvis det bliver nødvendigt. De spanske myndigheder og i sidste ende de spanske 
domstole er forpligtet til at sikre, at principperne i EU-lovgivningen, herunder retssikkerhed 
og beskyttelse af berettigede forventninger, overholdes2.

På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, kan der ikke påvises 
nogen overtrædelse af direktivet om vedvarende energi."

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
2 EU-Domstolen af 10. september 2009, afgørelse C-201/08, Plantanol, pkt. 43 ff.


