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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0319/2006 af J.T., tysk statsborger, om tilsidesættelse af EU-direktiver om 
fremme af energiproduktion fra vedvarende energikilder og problemer med 
myndigheder, hvad angår markedsadgang og forskning

1. Sammendrag

Andrageren er administrerende direktør for flere vindmølleparker og virksomheder 
beskæftiget med forskning i og udvikling af vedvarende energi. Han klager over 
vanskeligheder og bureaukratiske hindringer på lokalt og regionalt plan i Rheinland-Pfalz. 
Han klager især over, at de lokale og regionale myndigheder ikke overholder direktiv 
2001/77/EF om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det 
indre marked for elektricitet, hvor det kræves, at medlemsstaterne eller de organer, de 
udpeger, fjerner lovgivningsmæssige og andre hindringer for øget produktion af elektricitet 
fra vedvarende energikilder og forenkler og fremskynder procedurerne på det relevante 
forvaltningsniveau. Han klager over, at godkendelsen af et projekts prototype først blev 
forsinket og dernæst afvist, hvorefter han appellerede ved tre domstole og til sidst fik 
medhold. Desuden hævder han, at det i princippet er umuligt for private virksomheder at 
gennemføre forskning i og udvikling af anvendt energiteknologi og konstruktion af 
energianlæg på grund af den måde, som myndighederne fortolker loven på. Endnu et 
kritikpunkt er det, som andrageren opfatter som myndighedernes begrænsning og hindring af 
markedsadgang. På grund af elselskabet RWE's monopollignende position har uafhængige 
tredjeparter næsten ingen chance for at drive anlæg for vedvarende energi.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.
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Baggrund/klage

Andrageren klager over vanskeligheder og bureaukratiske hindringer på lokalt og regionalt 
plan i Rheinland-Pfalz. Han hævder især, at de lokale og regionale myndigheder ikke 
overholder direktiv 2001/77/EF1.

Han klager over, at godkendelsen af et projekts prototype først blev forsinket og dernæst 
afvist. Til sidst fik andrageren medhold ved domstolene. Han hævder, at det er umuligt for 
private virksomheder at gennemføre forskning og udvikling vedrørende energi. 

Andrageren klager over, at elselskabet RWE's monopollignende position forhindrer 
tredjeparter i at drive anlæg for vedvarende energi.

Kommissionens bemærkninger

Direktiv 2001/77/EF er ikke et direktiv om forskning og udvikling vedrørende vedvarende 
energi, men EU-lovgivning, der fremmer integration af elektricitet fra vedvarende 
energikilder (VEK-E) i det indre marked for elektricitet. Efter Kommissionens opfattelse er 
direktiv 2001/77/EF ikke den rigtige ramme for vurderingen af, hvorvidt en prototype for 
vedvarende energi skal godkendes eller ej i en medlemsstat. 

Tyskland er et af de syv lande i Europa, som sandsynligvis når det mål, der er fastsat i direktiv 
2001/77/EF om elektricitet produceret fra vedvarende energikilder. 

Tysklands elektricitet fra vedvarende energikilder tegnede sig i 1997 for 4,5 %. I dag tegner 
den sig for 10,5 %, og der er tydelige tegn på, at landet vil nå sit nationale mål på 12,5 % 
inden 2010.

Med denne udvikling i andelen af VEK-E kan det være vanskeligt at mene, at Tyskland 
tilsidesætter bestemmelsen om administrative hindringer i artikel 6 i direktivet om elektricitet 
fra vedvarende energikilder. Kommissionens tjenestegrene har da heller ingen oplysninger 
herom. 

Af samme grund gør det enorme antal anlæg for vedvarende energi, der for øjeblikket er i 
drift i Tyskland, det vanskeligt at mene, at RWE's position forhindrer tredjeparter i at drive 
anlæg for vedvarende energi.

Konklusioner

Efter Kommissionens opfattelse synes forsinkelse eller afvisning af et prototypeprojekt om 
vedvarende energi i Tyskland ikke at give grund til at hævde, at landet tilsidesætter direktiv 
2001/77/EF.

  
1 Direktiv 2001/77/EF om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre 
marked for elektricitet, 27.10.2001, L 283/33.


