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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0319/2006 złożona przez J.T. (Niemcy), w sprawie braku zgodności z unijnymi 
dyrektywami dotyczącymi wspierania produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze 
źródeł odnawialnych oraz stwarzania trudności ze strony władz co do dostępu do rynku 
i badań

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest dyrektorem zarządzającym kilku farm wiatrowych i przedsiębiorstw 
działających w sektorze badań i rozwoju energii odnawialnych. Skarży się on na trudności 
i przeszkody o charakterze biurokratycznym, na jakie natrafił na szczeblu lokalnym 
i regionalnym w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. W szczególności skarży się on na 
fakt, że działania lokalnych i regionalnych władz nie są zgodne z dyrektywą 2001/77/WE 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze 
źródeł odnawialnych, która zobowiązuje państwa członkowskie lub wyznaczone przez nie 
organy do ograniczenia prawnych i pozaprawnych barier hamujących zwiększanie produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz do usprawniania i przyspieszania 
procedur na odpowiednich szczeblach administracyjnych. Zdaniem składającego petycję 
zatwierdzenie wstępnego projektu było najpierw opóźniane, a następnie został on odrzucony. 
Składający petycję trzykrotnie odwoływał się od tej decyzji w sądach, aż przyznano mu rację.
Ponadto uważa on, że w przypadku małych przedsiębiorstw prowadzenie działań z zakresu 
badań i rozwoju nad stosowanymi technologiami energetycznymi i budową instalacji 
energetycznych jest w zasadzie niemożliwe z powodu sposobu, w jaki władze interpretują 
prawo. Składający petycję krytykuje również sytuację, którą postrzega jako ograniczenie 
i utrudnianie dostępu do rynku przez władze. Z powodu niemal monopolistycznej pozycji 
spółki energetycznej RWE niezależne podmioty trzecie nie mają prawie żadnych możliwości 
korzystania z instalacji energii odnawialnej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Tło/Skarga.

Składający petycję skarży się na trudności i przeszkody o charakterze biurokratycznym, na 
jakie natrafił na szczeblu lokalnym i regionalnym w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat.
Utrzymuje on zwłaszcza, że działania lokalnych i regionalnych władz nie są zgodne 
z dyrektywą 2001/77/WE1.

Skarży się, że zatwierdzenie wstępnego projektu było najpierw opóźniane, a następnie został 
on odrzucony. Ostatecznie składający petycję wygrał sprawę w sądzie. Uważa on, że 
w przypadku małych przedsiębiorstw prowadzenie działań z zakresu badań i rozwoju 
w dziedzinie energii jest niemożliwe.

Składający petycję skarży się, że niemal monopolistyczna pozycja spółki energetycznej RWE 
stanowi dla podmiotów trzecich utrudnienie w korzystaniu z instalacji energii odnawialnej.

Argumenty Komisji.

Dyrektywa 2001/77/WE nie jest dyrektywą w sprawie badań i rozwoju energii odnawialnych, 
ale europejskim aktem prawnym wspierającym integrację energii elektrycznej wytwarzanej ze
źródeł odnawialnych (RES-E) na rynku wewnętrznym energii elektrycznej. W opinii Komisji 
dyrektywa 2001/77/WE nie stanowi odpowiednich ram dla rozpatrywania sprawy przyjęcia 
lub odrzucenia wstępnego projektu w dziedzinie energii odnawialnej w państwie 
członkowskim.

Niemcy są jednym z siedmiu krajów w Europie, które mają szansę osiągnąć cel ustanowiony 
zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE w sprawie energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych.

O ile udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wynosił w Niemczech 
4,5% w 1997 r., o tyle obecnie udział ten wynosi 10,5% i istnieją wyraźne sygnały, że 
Niemcy do 2010 r. osiągną swój krajowy cel w dziedzinie energii, czyli 12,5% udziału 
odnawialnej energii elektrycznej.

Uwzględniając wzrost udziału RES-E, trudno uznać, że Niemcy nie zachowują zgodności 
z przepisem dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, dotyczącym przeszkód
administracyjnych zgodnie z art. 6. Prawdę powiedziawszy, służby Komisji nie są 
w posiadaniu informacji temu przeczących.

Podążając tym tokiem rozumowania, wskutek ogromnej liczby instalacji energii odnawialnej 
działających obecnie w Niemczech trudno uznać, że pozycja RWE stanowi dla podmiotów 
trzecich utrudnienie w korzystaniu z instalacji energii odnawialnej.

Wnioski.

  
1 Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, 27.10.2001, L 283/33.
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W opinii Komisji opóźnienie lub odrzucenie wstępnego projektu dotyczącego energii ze 
źródeł odnawialnych w Niemczech nie wydaje się uzasadniać twierdzenia o braku zgodności 
działań tego kraju z dyrektywą 2001/77/WE.
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