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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0319/2006, του J.T., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με μη συμμόρφωση προς 
κοινοτικές οδηγίες για την προαγωγή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και σχετικά με προβλήματα με τις αρχές όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την 
έρευνα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι διευθύνων σύμβουλος αρκετών αιολικών πάρκων και εταιρειών που 
ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διαμαρτύρεται 
για τις δυσκολίες και τα γραφειοκρατικά εμπόδια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στο 
κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο. Συγκεκριμένα διαμαρτύρεται ότι οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές δεν έχουν συμμορφωθεί με την οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη ή από τους φορείς που αυτά ορίζουν να 
μειώσουν τους κανονιστικούς και μη κανονιστικούς φραγμούς στην αύξηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να εκσυγχρονίσουν και να επισπεύσουν τις 
διαδικασίες στο ανάλογο διοικητικό επίπεδο. Διαμαρτύρεται δε για το γεγονός ότι η έγκριση 
του πρωτοτύπου ενός έργου αρχικά καθυστέρησε και στη συνέχεια δεν χορηγήθηκε, οπότε 
και υπέβαλε έφεση σε τρία δικαστήρια και τελικά κέρδισε την υπόθεση. Επιπλέον, 
ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατον καταρχήν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν 
στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης στην εφαρμοσμένη ενεργειακή τεχνολογία και 
κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων εξαιτίας της ερμηνείας της νομοθεσίας από τις
αρχές. Ένα ακόμη σημείο το οποίο επικρίνει είναι αυτό που ο αναφέρων θεωρεί ως 
περιορισμό και παρακώλυση της πρόσβασης στην αγορά από τις αρχές. Λόγω του οιονεί 
μονοπωλιακού καθεστώτος της επιχείρησης ηλεκτρισμού RWE, ανεξάρτητοι τρίτοι δεν έχουν 
σχεδόν καμία ευκαιρία να λειτουργήσουν εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Παραδεκτό



PE 384.389 2/3 CM\650315EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ιστορικό/Καταγγελία.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις δυσκολίες και τα γραφειοκρατικά εμπόδια σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2001/77/ΕΚ1.

Διαμαρτύρεται ότι η έγκριση του πρωτοτύπου του σχεδίου αρχικά καθυστέρησε και εν
συνεχεία απορρίφθηκε. Τελικά ο αναφέρων δικαιώθηκε κερδίζοντας δικαστικά την υπόθεση. 
Υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο για τις ιδιωτικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα 
της έρευνας και της ανάπτυξης για την ενέργεια. 

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι το σχεδόν μονοπωλιακό καθεστώς της εταιρείας ηλεκτρισμού
RWE εμποδίζει τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας από τρίτους.

Επιχειρήματα της Επιτροπής.

Η οδηγία 2001/77/ΕΚ δεν είναι μια οδηγία για την έρευνα και την ανάπτυξη ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας αλλά μια ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη η οποία προάγει την ενσωμάτωση
της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (RES-E) στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρισμού. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η οδηγία 2001/77/ΕΚ δεν είναι το κατάλληλο
πλαίσιο για την εξέταση της αποδοχής ή όχι ενός πρωτοτύπου ανανεώσιμης ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος. 

Η Γερμανία είναι μια από τις επτά χώρες στην Ευρώπη η οποία είναι πιθανό να επιτύχει τον
καθορισθέντα στόχο σύμφωνα με την οδηγία 2001/77/ΕΚ για την ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. 

Ξεκινώντας με ένα μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ύψους 4,5 % το
1997, η Γερμανία έχει επί του παρόντος ένα μερίδιο 10,5 % και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
ότι η εν λόγω χώρα θα επιτύχει τον εθνικό στόχο του 12,5% έως το 2010.

Με αυτή την εξέλιξη του μεριδίου της RES-E, φαίνεται δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η 
Γερμανία δεν ανταποκρίνεται στη διάταξη της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές όσον αφορά τους διοικητικούς φραγμούς δυνάμει του άρθρου 6. 
Πράγματι οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν πληροφορίες για το αντίθετο. 

Με τον ίδιο συλλογισμό, ο τεράστιος αριθμός εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας που 

  
1 Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 27.10.2001, L 283/33.
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λειτουργούν επί του παρόντος στη Γερμανία καθιστά δύσκολο να θεωρήσουμε ότι το 
καθεστώς της RWE συνιστά εμπόδιο για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμης 
ενέργειας από τρίτους.

Συμπεράσματα.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η καθυστέρηση ή η απόρριψη ενός πρωτοτύπου σχεδίου
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη Γερμανία δεν φαίνεται να αποτελεί λόγο να 
διατυπωθούν ισχυρισμοί περί μη συμμόρφωσης της χώρας προς την οδηγία 2001/77/ΕΚ.
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