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Θέμα: Ενεργειακή μεταρρύθμιση της ισπανικής κυβέρνησης  

Τον παρελθόντα Ιούλιο του 2013, η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε δέσμη νομοθετικών μέτρων, γνωστή 
ως «Ενεργειακή Μεταρρύθμιση»1.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στην επίτευξη της παραγωγής 
20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέχρι το 2020, όπως προβλέπεται από την οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ)· 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης αυτής είναι η υπεράσπιση και διατήρηση 
ρυπoγόνων μορφών ενέργειας που υπάρχουν στο ισπανικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, και το 
χτύπημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της παροχής οικονομικών 
οφελών στις 5 μεγάλες ισπανικές εταιρείες ηλεκτρισμού· 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση εξαλείφει το ειδικό καθεστώς για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τερματίζει, με αναδρομική ισχύ, τη στήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή ωφελεί τις ρυπογόνες τεχνολογίες μέσω της παροχής 
κινήτρων, όπως οι πληρωμές για διαθεσιμότητα και δυναμικότητα των μονάδων φυσικού αερίου 
συνδυασμένου κύκλου, των μεγάλων επιχειρήσεων· 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση αυτή πλήττει την κατανάλωση για ιδία χρήση μέσω της 
επιβολής πρόσθετων τελών, ακόμη και σε περιπτώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
αποκλειστικά για ίδια χρήση όταν δεν υπάρχει καθόλου χρήση του δικτύου, μέτρο που καθιστά μη 
βιώσιμη την αυτόνομη παραγωγή ενέργειας σε ιδιωτικές κατοικίες και αυτό προς όφελος μεγάλων 
παραγωγών· 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση δεν αποσκοπεί στον τερματισμό του δασμολογικού 
ελλείμματος (πολιτική που συνιστάται από την ΕΕ) και ότι δεν αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες της 
παραγωγής και πλήττει αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προξενώντας άδικη αύξηση της τιμής 
του ρεύματος· 

Ποιά είναι η άποψη της Επιτροπής για την ενεργειακή μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε στην Ισπανία τον 
Ιούλιο του 2013 και για τα μέτρα που απορρέουν από την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση; Ποιούς 
μηχανισμούς διαθέτει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι τα αρμόδια και υπεύθυνα όργανα θα 
απαιτήσουν την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Προτίθεται 
η Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία 2009/28/ΕΚ; 

 

                                                      
1  http://www.nytimes.com/2013/10/09/business/energy-environment/renewable-energy-in-spain-is-taking-a-

beating.html?_r=0 


