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1. Peticijos santrauka

Remdamasis keliais žiniasklaidoje pasirodžiusiais straipsniais, peticijos pateikėjas reiškia 
įtarimą, kad iškraipoma Ispanijos elektros rinka ir kad vyriausybė ir nacionalinė reguliavimo 
institucija nesiima veiksmų. Jis taip pat mini šalyje vyraujantį teisinį netikrumą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Direktyva 2009/28/EB (Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyva) Europos Sąjunga ir 
jos valstybės narės įsipareigojo iki 2020 m. pasiekti privalomus išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir mažiausios atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 
rodiklius. Šiomis aplinkybėmis Ispanija įsipareigojo iki 2020 m. pasiekti, kad 20 proc. jos 
suvartojamos energijos būtų gauta iš atsinaujinančiųjų išteklių1.  

2010 m. gruodžio mėn. Ispanijos vyriausybė patvirtino Karališkąjį dekretą Nr. 14/2010, 
kuriuo persvarstoma Ispanijos fotovoltinės energijos įrenginiams taikoma reguliavimo 
sistema. Dekretas labai prieštaringas, nes juo nustatomi (jau veikiančių fotovoltinių jėgainių) 
energijos gamybos, kuriai taikomas fiksuotas supirkimo tarifas, apribojimai.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:LT:PDF, I priedas.
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Nauji nustatyti 2011–2013 m. apribojimai yra nedideli ir priklauso nuo naudojamos 
fotovoltinės technologijos. Tokie nustatyti apribojimai iš dalies kompensuojami pratęsiant 
teisę į tam tikrus supirkimo tarifus dar trejiems metams. Nuo 2014 m. apribojimai taip pat 
priklausys nuo geografinės jėgainės padėties.

Pagal tarptautinės reitingų agentūros „Fitch“ atliktą finansinę analizę tipiškai Ispanijos 
fotovoltinei jėgainei naujos taisyklės reikš maždaug 20–30 proc. mažiau pajamų per 
ateinančius trejus metus, palyginti su 2010 m. (jei visi kiti rodikliai lieka tokie patys).

Komisija neginčija, kad tarifų dydžio koregavimai ir (arba) išlaidų mažinimas dėl technikos 
raidos ilgainiui gali būti pagrįsti. Vis dėlto reikia vengti paramos sistemos pokyčių, keliančių 
didelį pavojų investuotojų pasitikėjimui. Tokie pokyčiai paveikia ne tik minėtus įrenginius: jie 
taip pat gali daryti šalutinį poveikį – sukelti panašų poveikį kitų tipų atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos įrenginiams, o kai kuriose šalyse dėl jų gali būti išvis prarastas pasitikėjimas 
nacionaline ir ES atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių reglamentavimo sistemomis.

Komisija jau išreiškė didelį susirūpinimą šiais pokyčiais ir nusiuntė atitinkamą laišką 
Ispanijos valdžios institucijoms1, taip pat atsakė į nemažai Parlamento klausimų. Neseniai 
Komisija taip pat išreiškė susirūpinimą dabartinėmis Ispanijos vyriausybės taikomomis 
priemonėmis, kuriomis sustabdomi visi nauji atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektai, ir 
galimais neigiamais jų padariniais investicijoms į atsinaujinančiųjų išteklių energiją Ispanijoje 
ir visoje ES. 

Komisija pripažįstą, kad sustabdymas laikinas, be to, tokios priemonės imamasi valstybėse 
narėse, kurios susiduria su dideliais fiskaliniais suvaržymais ir kurios turi mažai perspektyvų 
pasiekti iki 2020 m. užsibrėžtus tikslus. Vis dėlto Europos atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
rinkai ir bendrai investicijų aplinkai svarbu, kad tokios reformos būtų diegiamos atsargiai ir 
nesukeltų teisinio netikrumo.

Komisija taip pat apsvarstys būsimą atsinaujinančiųjų išteklių energijos vaidmenį vidutinės 
trukmės laikotarpiu, t. y. iki 2030 m., ir parengs komunikatą, kuriame bus išsamiau išdėstyti 
smarkaus atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies ES energijos rūšių derinyje didinimo po 
2020 m. uždaviniai ir galimi jų sprendimai. Visa tai turi tapti aiškiu ženklu valstybėms 
narėms, investuotojams ir piliečiams, kad ES yra prisiėmusi ilgalaikį įsipareigojimą skatinti 
ekonomišką atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrą. 

Išvada

Komisija nuolat stebi šiuos pokyčius ir prireikus svarstys tolesnius ES lygmens veiksmus. 
Ispanijos valdžios institucijos ir galiausiai Ispanijos teismai turi užtikrinti, kad būtų laikomasi 
ES teisės principų, įskaitant teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus2.

Vis dėlto Komisija, remdamasi turima informacija, nenustatė jokių Atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių direktyvos pažeidimo požymių.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
2 2009 m. rugsėjo 10 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-201/08, Plantanol, 43 ir kiti 
punktai.


