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over de vermeende verstoring van de elektriciteitsmarkt in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Refererend aan verscheidene artikelen uit de pers veronderstelt de indiener dat de 
elektriciteitsmarkt in Spanje verstoord is en dat de regering en de nationale wetgevende instantie 
nalaten om te handelen. Hij wijst tevens op de wettelijke onzekerheid in zijn land.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

In Richtlijn 2009/28/EG (de richtlijn hernieuwbare energie) zijn de Europese Unie en de 
lidstaten bindende doelstellingen overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen en tegen 2020 te komen tot een minimumaandeel van duurzame energiebronnen. 
Spanje is in dit verband de verplichting aangegaan om er tegen 2020 voor te zorgen dat 20% van 
het energieverbruik van het land afkomstig is uit hernieuwbare bronnen1.

In december 2010 heeft de Spaanse regering koninklijk besluit 14/2010 goedgekeurd, waarin het 
regelgevingskader dat van toepassing is op Spaanse installaties voor fotovoltaïsche energie 
herzien wordt. Dit besluit is zeer omstreden omdat hiermee limieten worden geïntroduceerd voor 
de energieproductie (van al in bedrijf zijnde fotovoltaïsche centrales) die in aanmerking komt 
voor vergoeding in het kader van het feed-in-tarief.

De voor de periode 2011-2013 ingestelde nieuwe limieten zijn laag en afhankelijk van de 
gebruikte fotovoltaïsche technologie. De invoering van zulke limieten wordt gedeeltelijk 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:NL:PDF, bijlage I.
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gecompenseerd door een uitbreiding met 3 jaar van het recht om feed-in-tarieven te ontvangen. 
Met ingang van 2014 zullen de limieten ook afhankelijk zijn van de ligging van de centrale.

Volgens financiële analyses die zijn uitgevoerd door het internationaal 
kredietbeoordelingsbureau Fitch zullen de nieuwe regels voor een typisch Spaans FV-project, ten 
opzichte van 2010, gedurende de komende drie jaar leiden tot een inkomstenderving van ca. 20-
30% (bij overigens gelijk blijvende omstandigheden).

De Commissie betwist niet dat de aanpassingen in de tariefniveaus en/of de kostenbeperkingen 
vanwege technische ontwikkelingen in de loop der tijd gerechtvaardigd kunnen zijn. 
Aanpassingen van steunregelingen die een zeer nadelig effect hebben op het vertrouwen van 
investeerders, moeten echter worden vermeden. Het is goed mogelijk dat de wijzigingen niet 
beperkt zullen blijven tot de installaties in kwestie en vergelijkbare gevolgen zullen hebben voor 
andersoortige hernieuwbare energiebronnen en er in sommige landen toe zullen leiden dat het 
vertrouwen in het regelgevingskader voor energie uit hernieuwbare bronnen op nationaal en 
Europees niveau afneemt.

De Commissie heeft haar ernstige bezorgdheid over deze ontwikkelingen uitgesproken en 
hierover een brief gestuurd aan de Spaanse autoriteiten1, en heeft daarnaast een aanzienlijk aantal 
parlementaire vragen beantwoord. Bovendien heeft de Commissie meer onlangs zijn 
bezorgdheid uitgesproken over de recente maatregelen van de Spaanse regering ter opschorting 
van alle nieuwe projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en de potentiële 
negatieve gevolgen hiervan voor het investeringsklimaat voor hernieuwbare energiebronnen in 
Spanje en de EU als geheel. 

De Commissie erkent dat de opschortingen van tijdelijke aard zijn en zich voordoen in lidstaten 
die momenteel met grote budgettaire beperkingen worstelen en bovendien voorliggen op schema 
wat het bereiken van hun doelstellingen voor 2020 betreft. Voor de Europese hernieuwbare 
energiesector en het algemene investeringsklimaat is het echter van belang dat dergelijke 
hervormingen zorgvuldig geschieden en geen onzekerheid doen ontstaan.

Daarnaast denkt de Commissie na over de toekomstige rol van hernieuwbare energie op de 
middellange termijn (tot 2030) en bereidt zij een mededeling voor waarin zij zal ingaan op de 
problemen waarmee een aanzienlijke verhoging van het aandeel van duurzame energie in de 
energiemix van de EU in de periode na 2020 gepaard zal gaan en mogelijke oplossingen 
hiervoor. Dit alles heeft tot doel een duidelijk signaal af te geven aan de lidstaten, investeerders 
en burgers dat de EU een langetermijnverbintenis aangaat voor de bevordering van de 
kosteneffectieve ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. 

Conclusie

De Commissie volgt deze ontwikkelingen op de voet om nadere maatregelen te kunnen treffen 
op EU-niveau als dat noodzakelijk zou blijken. De Spaanse autoriteiten en uiteindelijk de 
Spaanse rechter moeten ervoor zorgen dat de beginselen van het EU-recht, ook wat de 
rechtszekerheid en de bescherming van het gewettigd vertrouwen betreft, worden gerespecteerd2.

Op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, kan echter niet worden uitgemaakt 
of er sprake is van een inbreuk op de richtlijn hernieuwbare energie.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
2 Arrest van het HvJ van 10 september 2009 in zaak C-201/08, Plantanol, punten 43 e.v.


