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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

J.T., német állampolgár által benyújtott, 0319/2006 sz. petíció a megújuló 
energiaforrásokból történő villamosenergia-előállítás támogatásáról szóló uniós irányelv 
figyelmen kívül hagyásáról, valamint a hatóságokkal a piacra jutásra és a kutatásra 
vonatkozóan jelentkező problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója több szélpark és a megújuló energiaforrások területén kutatással és 
fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások ügyvezetője. Nehézségekre és bürokratikus 
akadályokra panaszkodik Rheinland-Pfalzban, tartományi és kerületi szinten is. Különösen a 
belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 
támogatásáról szóló 2001/77/EK irányelv figyelmen kívül hagyását rója fel tartományi és 
kerületi szinten, amely szerint a tagállamok vagy az általuk kijelölt illetékes helyek feladata, 
hogy azon jogi és más akadályokat megszüntessék, amelyek a megújuló energiaforrásokból 
történő villamosenergia-előállítás kiépítését akadályozzák, valamint hogy az igazgatási 
eljárásokat leegyszerűsítsék és meggyorsítsák. Arra panaszkodik, hogy egy projekt 
prototípusára vonatkozóan az engedélyező határozat kiadását először halogatták, majd 
elutasították, amelyet követően perelt és a bíróság 3. fokon igazat adott neki. Ezen kívül a 
kutatás és a fejlesztés az alkalmazott energiatechnika és az energiával kapcsolatos 
létesítmények építése területén a magángazdasághoz tartozó vállalkozások számára a hatósági 
jogértelmezés alapján elviekben lehetetlen. A petíció benyújtója kritikára okot adó további 
pontnak tekinti a piacra lépés korlátozását és akadályozását is. Az RWE, mint kvázi-
monopolosztikus energiaszolgáltató miatt a konszernidegen harmadik személyek részéről 
működtetett regeneratív energiatermelő berendezéseknek szinte semmi esélyük nem lenne.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.



PE 384.389v01-00 2/3 CM\650315HU.doc

külső fordítás

HU

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

Háttér/Panasz

A petíció benyújtója a Rheinland-Pfalzban, tartományi és kerületi szinten jelentkező 
nehézségek és bürokratikus akadályok miatt emel panaszt. Különösen azt állítja, hogy a helyi 
és regionális hatóságok nem tartják be a 2001/77/EK irányelvet1.

Azt panaszolja, hogy egy projekt prototípusának jóváhagyását először halogatták, majd
elutasították. Végül a petíció benyújtója a bíróságon megnyerte az ügyet. Azt állítja, hogy a 
magáncégek számára lehetetlen, hogy az energiával kapcsolatban kutatást és fejlesztést 
végezzenek.

A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy az RWE energiaszolgáltató kvázi-monopolosztikus 
helyzete megakadályozza, hogy harmadik személyek megújuló energiaforrásokat felhasználó 
létesítményeket üzemeltessenek.

A Bizottság megállapításai

A 2001/77/EK irányelv nem a megújuló energiaforrások kutatásáról és fejlesztéséről szóló 
irányelv, hanem a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiának (RES-E) a 
villamos energia belső piacába való integrálását előmozdító európai jogszabály. A 
2001/77/EK irányelv a Bizottság véleménye szerint nem ad megfelelő keretet egy 
megújulóenergia-prototípus elfogadhatóságának valamely tagállamban történő 
mérlegeléséhez.

Németország azon hét európai ország egyike, amelyek valószínűleg elérik a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos energiáról szóló 2001/77/EK irányelvnek megfelelően 
kitűzött célt.

Németországban a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részesedése 1997-
ben 4,5%-volt, ez mára elérte a 10,5%-ot, és egyértelmű jelek utalnak arra, hogy az ország 
2010-ig eléri a villamos energiára vonatkozó, 12,5%-os nemzeti célkitűzést.

A RES-E részesedésének fenti növekedését figyelembe véve nehéz elhinni, hogy 
Németország nem tartja be a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiáról szóló 
irányelv 6. cikkében az adminisztratív akadályokra vonatkozóan szereplő rendelkezést. 
Ugyanakkor a Bizottság szolgálatainak nincsenek információi ennek ellenkezőjéről.

Ugyanezen okból kifolyólag a Németországban jelenleg működő, megújuló energiaforrásokat 
felhasználó létesítmények nagy száma miatt nehezen hihető, hogy az RWE helyzete harmadik 

  
1 A 2001/77/EK irányelv a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energia támogatásáról. 2001.10.27., L 283/33.
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személyeket akadályoz abban, hogy megújuló energiaforrásokat felhasználó létesítményeket 
üzemeltessenek.

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint az, hogy a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó projekt 
prototípusának jóváhagyását Németországban halogatták vagy visszautasították, nem 
támasztja alá azt az állítást, hogy ez az ország nem tartja be a 2001/77/EK irányelvet.


