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Tárgy: Guzzardo Baldassare spanyol állampolgár által benyújtott 0454/2011. számú 
petíció a spanyolországi villamosenergia-piac állítólagos torzulásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a sajtóban megjelent több cikkre hivatkozva azt állítja, hogy torzulás 
figyelhető meg a spanyolországi villamosenergia-piacon, és kifogásolja a kormány és a 
nemzeti szabályozó hatóság tétlenségét. A petíció benyújtója rámutat továbbá az országában 
tapasztalható jogbizonytalanságra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A megújuló energiáról szóló 2009/28/EK irányelvben az Európai Unió és tagállamai 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2020-ig teljesítik az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására, valamint a megújuló energia minimális arányára vonatkozó, kötelező erejű 
célértékeket. Ezzel összefüggésben Spanyolország kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ra 
energiafogyasztásának 20%-át megújuló forrásokból fogja nyerni1. 

2010 decemberében a spanyol kormány jóváhagyta a spanyol fotovoltaikus energiatermelő 
létesítményekre alkalmazandó szabályozási keret felülvizsgálatáról szóló 14/2010. sz. királyi 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:HU:PDF I. melléklet
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rendeletet. A rendelet nagyon ellentmondásos, mivel korlátozza a kötelező átvételi ár szerinti 
térítésre jogosult energiatermelést (így a már működő fotovoltaikus létesítmények 
energiatermelését is).

A 2011–2013 közötti időszakra vonatkozó új határértékeket alacsony szinten határozták meg, 
és azok az alkalmazott fotovoltaikus technológiától függenek. Az ilyen határértékek 
bevezetését részben ellensúlyozza, hogy az átvételi árra való jogosultságot 3 évvel 
meghosszabbították. 2014-től a határértékek a létesítmény földrajzi elhelyezkedésétől is 
függenek.

A Fitch nemzetközi hitelminősítő intézet által készített pénzügyi elemzések szerint egy tipikus 
spanyol fotovoltaikus projekt esetében az új szabályok alkalmazása a 2010-es évvel 
összehasonlítva megközelítőleg 20–30%-os jövedelemkiesést eredményez az elkövetkező 
három évben (ha a többi tényező változatlan).

A Bizottság nem vitatja, hogy idővel indokolttá válhat az átvételi árak kiigazítása és/vagy a 
technikai fejlődés miatti költségcsökkentés. Ugyanakkor el kell kerülni a támogatási 
rendszerek olyan módosításait, amelyek súlyosan veszélyeztetnék a hitelezői bizalmat. E 
módosítások nemcsak az érintett létesítményekre hatnak, hanem „túlcsordulásuk” esetén 
hasonló hatásokat gyakorolhatnak a megújuló energiát termelő létesítmények egyéb típusaira
is, egyes országokban pedig a megújuló energiára vonatkozó szabályozási kerettel szembeni 
nemzeti és európai szintű bizalomvesztést eredményezhetnek.

A Bizottság e fejleményekkel kapcsolatban már kifejezésre juttatta súlyos aggályait, és e 
tekintetben levelet intézett a spanyol hatóságokhoz1, valamint számos parlamenti kérdésre is 
választ adott. A Bizottság nemrégiben ugyancsak aggodalmát fejezte ki a spanyol kormány 
valamennyi megújulóenergia-projektet felfüggesztő közelmúltbeli intézkedései és ezek 
esetleges negatív hatásai miatt, amelyek a megújuló energiák befektetési környezetét 
Spanyolországban és az Unió egészében érinthetik. 

A Bizottság elismeri, hogy a felfüggesztések ideiglenesek, és ezekre olyan tagállamokban 
kerül sor, amelyek jelentős költségvetési megszorításokat kénytelenek végrehajtani, és 
emellett jól állnak a 2020-ra kitűzött célok elérésére vonatkozó menetrend teljesítésével. 
Európa megújulóenergia-ágazata és az általános befektetési környezet szempontjából azonban 
fontos, hogy e reformokat óvatosan kezeljék, és azok ne okozzanak bizonytalanságot.

A Bizottság emellett a középtávú (azaz 2030-ig szóló) fellépés szempontjából megvizsgálja a 
megújuló energia jövőbeni szerepét, és közleményt készít, amelyben részletesebben 
megjelöli, hogy a 2020 utáni időszakban milyen kihívások merülnek fel, illetve milyen 
lehetséges megoldások mutatkoznak a megújuló energia uniós energiaszerkezeten belüli 
részarányának érdemi emelésére. Mindez arra szolgál, hogy a tagállamok, a befektetők és a 
polgárok felé egyértelműen jelezze az Unió hosszú távú elkötelezettségét a megújuló energia 
költséghatékony fejlesztésének előmozdítása mellett. 

Következtetés

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm
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A Bizottság folyamatosan nyomon követi e fejleményeket annak érdekében, hogy szükség 
esetén fontolóra vegye az uniós szintű fellépést. A spanyol hatóságok és végső soron a 
spanyol bíróságok feladata, hogy biztosítsák az uniós jog elveinek, többek között a 
jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének a betartását1.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján azonban semmi nem utal a megújuló 
energiáról szóló irányelv megsértésére.

                                               
1 Az Európai Bíróság által a C-201/08. sz. Plantanol-ügyben 2009. szeptember 10-én hozott ítélet 43. és azt 
követő pontjai.


