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Verzoekschrift 0319/2006, ingediend door J.T. (Duitse nationaliteit), over het niet 
naleven van EU-richtlijnen inzake de bevordering van energieproductie uit 
hernieuwbare bronnen en problemen met de autoriteiten rond markttoegang en 
research

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is directeur van een aantal windmolenparken en bedrijven die betrokken zijn bij 
onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame energie. Hij klaagt over moeilijkheden en 
bureaucratische belemmeringen op lokaal en regionaal niveau in Rijnland-Palts. Zijn klacht 
richt zich met name op het feit dat de lokale en regionale autoriteiten Richtlijn 2001/77/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 niet naleven. Richtlijn 
2001/77/EG betreft de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, en verplicht de lidstaten of de bevoegde 
instanties die zij aanwijzen om belemmeringen voor de verhoging van de 
elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in de regelgeving en anderszins te verkleinen 
en procedures op het betrokken bestuursniveau te stroomlijnen en te bespoedigen. Indiener
klaagt dat goedkeuring van het prototype van een project eerst is vertraagd en vervolgens is 
geweigerd, waarna hij in drie instanties in beroep ging en zijn zaak uiteindelijk gewonnen
heeft. Daarnaast stelt hij dat het voor particuliere ondernemingen in principe onmogelijk is 
om aan onderzoek en ontwikkeling van toegepaste technologie te werken door de manier 
waarop de autoriteiten de wet interpreteren. Een ander punt van kritiek is wat indiener
beschouwt als beperking en verhindering van markttoegang door de autoriteiten. Doordat 
elektriciteitsbedrijf RWE een semi-monopoliepositie heeft, is het voor derden haast 
onmogelijk om duurzame energie-installaties in werking te hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Achtergrond/Klacht

Indiener klaagt over moeilijkheden en bureaucratische belemmeringen op lokaal en regionaal 
niveau in Rijnland-Palts. Hij beweert met name dat de lokale en regionale autoriteiten 
Richtlijn 2001/77/EG1 niet naleven.

Hij klaagt dat goedkeuring van het prototype van een project eerst is vertraagd en vervolgens 
is geweigerd. Indiener heeft zijn zaak uiteindelijk voor de rechtbank gewonnen. Hij stelt dat 
het voor particuliere bedrijven onmogelijk is om aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van energie te werken.

Indiener klaagt dat het voor derden door de semi-monopoliepositie van 
electriciteitsmaatschappij RWE vrijwel onmogelijk is om duurzame energie-installaties te 
exploiteren.

Argumenten van de Commissie

Richtlijn 2001/77/EG is geen richtlijn inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen, maar een Europees wetsbesluit ter bevordering van de 
integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (HE-E) in de interne 
elektriciteitsmarkt. Naar mening van de Commissie is Richtlijn 2001/77/EG niet het juiste 
kader voor de beoordeling van de vraag of een prototype voor de productie van hernieuwbare 
energie in een lidstaat al of niet dient te worden goedgekeurd.

Duitsland is een van de zeven landen in Europa die waarschijnlijk het in Richtlijn 2001/77/EG 
betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gestelde streefdoel zullen bereiken.

Het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is in Duitsland tussen 1997 en 
heden gestegen van 4,5 % naar 10,5 %, en er zijn duidelijke aanwijzingen voor dat dit land 
het nationale elektriciteitsstreefdoel van 12,5 % tegen 2010 zal halen.

Gezien deze ontwikkeling van het aandeel van HE-E is het moeilijk voorstelbaar dat 
Duitsland niet voldoet aan de bepaling met betrekking tot administratieve belemmeringen in 
artikel 6 van de richtlijn betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De 
Commissiediensten hebben dan ook geen informatie die op niet-nakoming van die bepaling 
wijst.

Eveneens is het op grond van het enorme aantal duurzame energie-installaties dat momenteel 
in Duitsland in bedrijf is, moeilijk voorstelbaar dat de positie van RWE voor derden een 
belemmering vormt om duurzame energie-installaties te exploiteren.

Conclusies

  
1 Richtlijn 2001/77/EC betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen 
op de interne elektriciteitsmarkt, 27.10.2001, PB L 283, blz. 33.
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Naar mening van de Commissie vormt het feit dat goedkeuring voor het prototype van een 
project voor hernieuwbare energie in Duitsland werd vertraagd of geweigerd geen reden om te 
vermoeden dat dit land Richtlijn 2001/77/EG niet zou nakomen.


