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Temats: Lūgumraksts Nr. 0454/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Guzzardo 
Baldassare, par Spānijas elektroenerģijas tirgus iespējamu kropļošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz vairākiem rakstiem presē, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas 
elektroenerģijas tirgus tiek kropļots un ka ne valdība, ne arī valsts regulators neko nedara, lai 
šo jautājumu risinātu. Viņš arī norāda uz tiesisko nenoteiktību viņa valstī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Ar Direktīvu 2009/28/EK (Atjaunojamo energoresursu direktīva) Eiropas Savienība un tās 
dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt saistošus mērķus, saskaņā ar kuriem līdz 2020. gadam 
jāpanāk noteikts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un atjaunojamo energoresursu 
minimālais īpatsvars. Šajā sakarībā Spānija ir apņēmusies līdz 2020. gadam panākt 20 % 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru tās kopējā enerģijas patēriņā1.

2010. gada decembrī Spānijas valdība apstiprināja Karaļa dekrētu Nr. 14/2010, ar kuru tika 
grozīts tiesiskais regulējums, kas attiecas uz saules fotoelementu enerģijas iekārtām Spānijā. 
Šis dekrēts ir īpaši strīdīgs, jo ar to tika ieviesti ražošanas ierobežojumi (jau strādājošajās 
fotoelementu enerģijas iekārtās) attiecībā uz enerģijas apjomu, kas tiek iepirkts par 
labvēlīgajiem tarifiem.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF, I pielikums.
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Jaunie ierobežojumi 2011.–2013. gadam ir noteikti zemā līmenī, un tie ir atkarīgi no 
izmantotās fotoelementu tehnoloģijas. Šādu ierobežojumu ieviešanu daļēji kompensē tas, ka 
tiesības izmantot labvēlīgos tarifus tiek pagarinātas par trim gadiem. No 2014. gada 
ierobežojumi būs atkarīgi arī no iekārtas ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Saskaņā ar starptautiskās kredītvērtējuma aģentūras Fitch veikto finanšu analīzi tipiskam 
Spānijas fotoelementu enerģijas projektam jaunie noteikumi nākamajos trīs gados 
salīdzinājumā ar 2010. gadu radīs aptuveni 20–30 % ieņēmumu zaudējumus (ja citi faktori 
paliek nemainīgi).

Komisija neapstrīd to, ka tarifu līmeņa pielāgojumi un/vai izmaksu samazinājumi, kas saistīti 
ar tehnoloģisko attīstību, laika gaitā varētu attaisnoties. Tomēr jāizvairās no izmaiņām atbalsta 
shēmās, kas nopietni apdraudētu ieguldītāju uzticību. Šīs izmaiņas ne tikai attiecas uz 
iesaistītajām iekārtām, bet var arī izplatīties tālāk un līdzīgi ietekmēt citu veidu atjaunojamās 
enerģijas iekārtas, un dažās valstīs radīt uzticības zudumu atjaunojamo energoresursu 
tiesiskajam regulējumam valstu un Eiropas līmenī.

Komisija jau ir paudusi bažas par šo attīstību un šajā sakarībā ir nosūtījusi vēstuli Spānijas 
valsts iestādēm1, kā arī atbildējusi uz daudziem parlamentāriem jautājumiem. Nesen Komisija 
arī pauda bažas par Spānijas valdības nesen pieņemtajiem pasākumiem, ar kuriem apturēja 
visus jaunos atjaunojamo energoresursu projektus, un par to iespējamo negatīvo ietekmi uz 
atjaunojamo resursu investīciju apstākļiem Spānijā un ES kopumā.

Komisija atzīst, ka apturēšana ir īslaicīga un tā notiek dalībvalstīs, kas saskaras ar lieliem 
fiskāliem ierobežojumiem un kas nepilda plānu 2020. gada mērķu sasniegšanā. Tomēr 
Eiropas atjaunojamo energoresursu nozarei un vispārējiem investīciju apstākļiem ir svarīgi, lai 
šādas reformas pārvaldītu rūpīgi un tās neradītu nedrošību.

Komisija apsver arī atjaunojamo energoresursu nākotnes lomu vidēja termiņa perspektīvā, 
t. i., līdz 2030. gadam, un gatavo paziņojumu, kurā sīkāk noteiks atjaunojamo resursu 
īpatsvara būtiska pieauguma ES enerģētikā problēmas un to iespējamos risinājumus pēc 
2020. gada. Plānots, ka tas dalībvalstīm, investoriem un iedzīvotājiem sniegs nepārprotamus 
signālus par ES ilgtermiņa saistībām veicināt rentablu atjaunojamās enerģijas attīstīšanu.

Secinājums

Komisija pastāvīgi seko līdzi šīm norisēm nolūkā apsvērt turpmākas rīcības nepieciešamību 
ES līmenī. Spānijas valsts iestādēm, kā arī Spānijas tiesām ir jānodrošina, ka tiek ievēroti ES 
tiesību aktos paredzētie principi, tostarp tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības 
aizsardzības principi2.

Tomēr, pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, nav konstatēts Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas pārkāpums.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
2 EKT 2009. gada 10. septembra spriedums lietā C-201/08 Plantanol, 43. punkts un nākamie punkti.


