
CM\903737EL.doc PE489.728v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.5.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0454/2011, του Guzzardo Baldassare, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη στρέβλωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Παραπέμποντας σε διάφορα άρθρα στον Τύπο, ο αναφέρων εικάζει ότι υπάρχουν 
στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία και ότι η κυβέρνηση και η 
εθνική ρυθμιστική αρχή δεν αναλαμβάνουν δράση. Επίσης επισημαίνει την ανασφάλεια 
δικαίου στη χώρα του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Στην οδηγία 2009/28/ΕΚ (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη της έθεσαν δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και ένα ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. 
Στο πλαίσιο αυτό η Ισπανία ανέλαβε την υποχρέωση μερίδιο 20% της ενεργειακής της 
κατανάλωσης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 20201.  

Το Δεκέμβριο του 2010, η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε το βασιλικό διάταγμα 14/2010, το 
οποίο αναθεωρούσε το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ισπανικές εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκής ενέργειας. Το διάταγμα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο επειδή θέτει όρια στην 
παραγωγή ενέργειας (για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών που λειτουργούν ήδη) που είναι 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF Παράρτημα I
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επιλέξιμη για αποζημίωση στην εγγυημένη τιμή αγοράς.

Τα νέα όρια για την περίοδο 2011-2013 κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και εξαρτώνται από 
τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτοβολταϊκών. Η εισαγωγή αυτών των ορίων 
αντισταθμίζεται εν μέρει από μια τριετή επέκταση του δικαιώματος πώλησης σε εγγυημένη 
τιμή αγοράς. Από το 2014, τα όρια θα εξαρτώνται επίσης από τη γεωγραφική τοποθεσία της 
εγκατάστασης.

Σύμφωνα με χρηματοοικονομικές αναλύσεις του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Fitch, για ένα 
τυπικό έργο φωτοβολταϊκών στην Ισπανία οι νέοι κανόνες συνεπάγονται απώλεια εσόδων σε 
ποσοστό περίπου 20-30% για την επόμενη τριετία, σε σύγκριση με το 2010 (με όλες τις 
υπόλοιπες παραμέτρους να παραμένουν αμετάβλητες).

Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί ότι οι προσαρμογές του ύψους της τιμής αγοράς ή/και οι 
μειώσεις του κόστους εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας ενδέχεται να είναι 
δικαιολογημένες σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγονται οι αλλαγές στα 
συστήματα στήριξης που κλονίζουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αυτές δεν 
αφορούν μόνο τις εγκαταστάσεις που επηρεάζονται, αλλά ενδέχεται να «εξαπλωθούν» 
έχοντας παρόμοια αποτελέσματα και για άλλα είδη εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ενώ, σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια της εμπιστοσύνης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις αυτές και έχει 
απευθύνει σχετική επιστολή στις ισπανικές αρχές1, ενώ έχει απαντήσει και σε μεγάλο αριθμό 
κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Εσχάτως, η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για 
τα πρόσφατα μέτρα της ισπανικής κυβέρνησης με τα οποία αναστέλλονται όλα τα νέα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τις δυνητικά αρνητικές συνέπειες αυτών για το 
επενδυτικό κλίμα σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ισπανία αλλά και 
γενικότερα στην ΕΕ. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η αναστολή αυτή είναι προσωρινή και ότι σημειώνεται σε κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές δυσκολίες, ενώ ακολουθούν επίσης 
τροχιά όχι μόνο επίτευξης αλλά και υπέρβασης των στόχων τους για το 2020. Όμως, είναι 
σημαντικό για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ευρώπης και για το 
γενικότερο επενδυτικό κλίμα, μεταρρυθμίσεις όπως αυτή να υπάγονται σε προσεκτική 
διαχείριση και να μην δημιουργούν ανασφάλεια.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τον μελλοντικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
μεσοπρόθεσμη προοπτική, δηλαδή έως το 2030, και εκπονεί ανακοίνωση με την οποία θα 
εντοπίζονται λεπτομερέστερα τόσο οι προκλήσεις όσο και οι πιθανές λύσεις για ουσιαστική 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ για 
την περίοδο μετά το 2020. Όλα αυτά σκοπό έχουν να μεταφέρουν σαφή μηνύματα στα κράτη 
μέλη, τους επενδυτές και τους πολίτες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ για 
την προαγωγή της οικονομικά αποδοτικής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Συμπέρασμα
                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm
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Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις αυτές προκειμένου να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω δράσεων σε επίπεδο ΕΕ, αν αυτό είναι απαραίτητο. 
Εναπόκειται στις ισπανικές αρχές και εντέλει τα ισπανικά δικαστήρια να διασφαλίσουν τον 
σεβασμό των αρχών του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δικαίου και 
της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης1.

Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν διαπιστώνεται 
παραβίαση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

                                               
1 ΔΕΚ της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, υπόθεση C-201/08, Plantanol, σκέψη 43 κ.ε. 


