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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0454/2011, którą złożył Guzzardo Baldassare (Hiszpania) w sprawie 
domniemanych zakłóceń na rynku energii elektrycznej w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do kilku artykułów prasowych, składający petycję twierdzi, że na hiszpańskim 
rynku energii elektrycznej dochodzi do zakłóceń, zaś rząd i krajowe organy regulacyjne nie 
podejmują odpowiednich działań, by im przeciwdziałać. Wskazuje on również na brak 
bezpieczeństwa prawnego w swoim kraju.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W dyrektywie 2009/28/WE (dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) Unia 
europejska i jej państwa członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia wiążących celów, 
dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnienia minimalnego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. W tym kontekście Hiszpania podjęła zobowiązanie 
do osiągnięcia celu przewidującego 20-procentowy udział źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii do 2020 r.1. 

W grudniu 2010 r. hiszpański rząd zatwierdził dekret królewski nr 14/2010 zmieniający ramy 
regulacyjne mające zastosowanie do hiszpańskich instalacji fotowoltaicznych. Dekret ten 
wzbudza znaczne kontrowersje, ponieważ wprowadzono w nim ograniczenia dotyczące 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:PL:PDF, załącznik I.
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produkcji energii (dla działających już elektrowni fotowoltaicznych) kwalifikującej się do 
rekompensaty w postaci taryfy gwarantowanej.

Nowe limity na lata 2011–2013 zostały ustanowione na niskim poziomie i uzależnione od 
stosowanych technologii fotowoltaicznych. Wprowadzenie tych limitów jest po części 
zrównoważone trzyletnim przedłużeniem prawa do korzystania z taryf gwarantowanych. Od 
2014 r. limity będą zależały również od położenia geograficznego elektrowni.

Zgodnie z analizami finansowymi przeprowadzonymi przez międzynarodową agencję 
ratingową Fitch, w przypadku typowego hiszpańskiego projektu w obszarze technologii 
fotowoltaicznych, nowe przepisy spowodują utratę dochodów wynoszącą około 20–30% w 
kolejnych trzech latach, w porównaniu z rokiem 2010 (nie powodując innych zmian).

Komisja nie wyklucza, że dostosowanie poziomu taryf lub ograniczenie kosztów ze względu 
na rozwój technologii może z biegiem czasu znaleźć uzasadnienie. Konieczne jest jednak 
unikanie zmian w systemach wsparcia, powodujących znaczne zmniejszenie zaufania 
inwestorów. Zmiany te wywierają wpływ nie tylko na instalacje, których dotyczą, ale mogą 
mieć szersze oddziaływanie i spowodować podobne skutki dla innych typów instalacji 
wytwarzających energię odnawialną, a w niektórych państwach mogą one spowodować utratę 
zaufania wobec ram regulacyjnych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych na szczeblu 
krajowym i unijnym.

Komisja wyraziła już silne zaniepokojenie powyższymi scenariuszami i wysłała do władz 
hiszpańskich pismo w tej kwestii1, a także odpowiedziała na liczne pytania poselskie. W 
ostatnim czasie Komisja wyraziła również obawy wobec niedawnych środków podjętych 
przez hiszpański rząd, skutkujących zawieszeniem wszystkich nowych projektów w obszarze 
energii odnawialnej, oraz ich potencjalnego negatywnego wpływu na klimat inwestycyjny w 
sektorze odnawialnych źródeł energii panujący w Hiszpanii i całej UE. 

Komisja uznaje, że zawieszenia mają charakter tymczasowy oraz są stosowane w państwach 
członkowskich, które stawiają czoła poważnym ograniczeniom budżetowym oraz znajdują się 
poza ścieżką prowadzącą do osiągnięcia ich celów ustanowionych na 2020 r. Dla 
europejskiego sektora energii ze źródeł odnawialnych oraz ogólnego klimatu inwestycyjnego 
ważne jest jednak, aby reformy te były zarządzane w sposób ostrożny i nie powodowały 
niepewności.

Komisja rozważa również kwestię przyszłej roli energii odnawialnej w perspektywie 
średnioterminowej, tj. do 2030 r., a także przygotowuje Komunikat, w którym zostaną 
określone w bardziej szczegółowy sposób wyzwania związane ze znaczącym wzrostem 
udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym UE w okresie po 2020 r., jak
również rozwiązania w tym zakresie. Wszystkie te działania mają na celu dostarczenie 
państwom członkowskim, inwestorom i obywatelom jasnych informacji dotyczących 
długoterminowych zobowiązań UE w zakresie promowania opłacalnego rozwoju sektora 
energii odnawialnej. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
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Wniosek

Komisja nieustannie monitoruje rozwój tej sytuacji w celu rozważenia dalszych działań na 
szczeblu UE, jeśli będą one konieczne. Władze hiszpańskie, a w związku z tym również 
hiszpańskie sądy, muszą dopilnować, aby przestrzegano zasad prawodawstwa UE, w tym 
pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań1.

Na podstawie informacji dostępnych Komisji nie można jednak wyodrębnić żadnych 
elementów wskazujących na naruszenie dyrektywy w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych.

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie C-201/08, 
Plantanol, pkt 43 i następne.


