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Ref.: Petiția nr. 0454/2011, adresată de Guzzardo Baldassare, de cetățenie spaniolă, 
privind presupusa denaturare a pieței de energie electrică din Spania

1. Rezumatul petiției

Făcând referire la câteva articole de presă, petiționarul presupune că piața energiei electrice 
din Spania este denaturată și că guvernul și autoritatea națională de reglementare se abțin să 
acționeze. De asemenea, acesta subliniază nesiguranța juridică din țara sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În Directiva 2009/28/CE („Directiva privind energia regenerabilă”), Uniunea Europeană și 
statele membre și-au asumat angajamente referitoare la obiectivele obligatorii de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și la o pondere minimă a energiei regenerabile până în 2020. 
În acest context, Spania a acceptat obligația ca, până în 2020, 20 % din energia consumată să 
fie energie din surse regenerabile1.

În decembrie 2010, guvernul spaniol a aprobat Decretul regal nr. 14/2010 prin care se revizuia 
cadrul legislativ aplicabil instalațiilor de energie fotovoltaică din Spania. Decretul este foarte 
controversat întrucât stabilește plafoane pentru producția de energie (a fabricilor de energie 
fotovoltaică aflate deja în funcțiune) eligibilă pentru remunerare la tarife fixe.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:ro:PDF Anexa I.
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Noile plafoane pentru perioada 2011-2013 sunt stabilite la un nivel scăzut și depind de 
tehnologia fotovoltaică folosită. Introducerea acestor plafoane este compensată parțial prin 
intermediul unei extinderi de 3 ani a dreptului de a primi tarife fixe. Începând cu 2014, 
plafoanele vor depinde, de asemenea, de amplasarea geografică a fabricii.

În conformitate cu analizele financiare realizate de agenția internațională de rating Fitch, 
pentru un proiect spaniol tipic privind energia fotovoltaică, noile norme vor determina 
pierderi de aproximativ 20 %-30 % în următorii 3 ani, în comparație cu anul 2010 (toți factorii 
fiind egali).

Comisia nu contestă faptul că ajustarea tarifelor și/sau reducerile de costuri datorate 
dezvoltării tehnice pot fi justificate în timp. Cu toate acestea, schimbările de la nivelul 
schemelor de sprijin care diminuează în mod considerabil încrederea investitorilor trebuie 
evitate. Schimbările nu au impact numai asupra instalațiilor vizate, efectul lor putându-se 
propaga generând consecințe similare și în cazul altor tipuri de instalații de energie 
regenerabilă; în unele țări, acest fapt poate determina pierderea încrederii în cadrul de 
reglementare a energiei regenerabile la nivel național și european.

Comisia și-a exprimat deja profunda îngrijorare în legătură cu aceste evenimente și a adresat o 
scrisoare autorităților spaniole în acest sens1, răspunzând totodată unui număr considerabil de 
întrebări parlamentare. De curând, Comisia și-a exprimat totodată îngrijorarea față de 
măsurile recente luate de guvernul spaniol, care suspendă toate noile proiecte privind energia 
regenerabilă, și față de posibilele urmări negative asupra climatului de investiții în energii 
regenerabile din Spania și din întreaga UE. 

Comisia recunoaște că suspendările sunt temporare și că survin în state membre care se 
confruntă cu constrângeri fiscale majore și care, în plus, sunt în avans în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor prevăzute de Strategia Europa 2020. Cu toate acestea, este important 
pentru industria europeană a energiei regenerabile și pentru întregul climat de investiții ca 
astfel de reforme să fie gestionate cu atenție pentru a nu genera nesiguranță.

De asemenea, Comisia analizează viitorul rol al energiei regenerabile într-o perspectivă pe 
termen mediu, de exemplu până în 2030, și pregătește o comunicare care să identifice mai 
detaliat schimbările și totodată posibilele soluții pentru o creștere considerabilă a ponderii 
energiei regenerabile în mixul energetic de la nivelul UE în perioada de după 2020. Toate 
acestea vizează trimiterea unor semnale clare către statele membre, investitori și cetățeni în 
ceea ce privește angajamentul pe termen lung al UE în legătură cu promovarea unei dezvoltări 
eficiente a energiei regenerabile. 

Concluzii

Comisia monitorizează în continuare aceste evoluții, pentru a lua în considerare acțiuni 
ulterioare la nivel european, dacă este cazul. Este responsabilitatea autorităților spaniole și, în 
ultimă instanță, a tribunalelor spaniole să se asigure că principiile legislației europene, 
inclusiv certitudinea juridică și protecția încrederii legitime, sunt respectate2.
                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
2 CJE din 10 septembrie 2009, cauza C-201/08, Plantanol, punctele 43 și urm.
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Cu toate acestea, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, nu a putut fi identificată 
nicio încălcare a „Directivei privind energia regenerabilă”.


