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Petiţia 0319/2006, prezentată de J.T. (de naţionalitate germană), privind nerespectarea 
directivelor UE referitoare la promovarea producerii de energie din surse regenerabile 
şi privind probleme cu autorităţile în privinţa accesului la piaţă şi cercetare

1. Rezumatul petiţiei

Petentul este director general al câtorva parcuri eoliene şi întreprinderi implicate în cercetarea 
şi dezvoltarea surselor de energie regenerabile.  Acesta reclamă dificultăţile şi obstacolele 
birocratice la nivel local şi regional în Renania-Palatinat.  În special, acesta reclamă faptul că 
autorităţile locale şi regionale nu respectă Directiva 2001/77/CE privind promovarea 
electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii, care 
cere statelor membre sau organismelor pe care acestea le desemnează să reducă barierele de 
reglementare şi de altă natură din calea creşterii producţiei de electricitate din surse de energie 
regenerabile şi să simplifice şi să accelereze procedurile la nivelul administrativ 
corespunzător. Acesta reclamă faptul că aprobarea prototipului unui proiect a fost iniţial 
întârziată, iar apoi refuzată; drept urmare, acesta a introdus acţiuni în trei instanţe şi în final a 
câştigat.  În plus, acesta reclamă că este în principiu imposibil ca întreprinderile private să 
desfăşoare activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniile tehnologiei energetice aplicate şi 
construcţiei de instalaţii energetice, datorită modului în care autorităţile interpretează legea.  
O altă critică este ceea ce petentul vede ca o restricţie şi împiedicare a accesului la piaţă de 
către autorităţi.  Datorită statutului de cvasi-monopol al societăţii de electricitate RWE, terţii 
independenţi nu au aproape nici o şansă să exploateze instalaţii pe bază de surse de energie 
regenerabile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 18 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Istoric/Reclamaţie.

Petentul reclamă dificultăţi şi obstacole birocratice la nivel local şi regional în Renania-
Palatinat. În special, acesta pretinde că autorităţile locale şi regionale nu respectă Directiva 
2001/77/CE1.

Acesta reclamă faptul că aprobarea prototipului unui proiect a fost iniţial întârziată, iar apoi 
refuzată. În final, petentul a câştigat în instanţă. Acesta afirmă că este imposibil ca firmele 
private să desfăşoare activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul energiei. 

Petentul reclamă faptul că statutul de cvasi-monopol al societăţii de electricitate RWE este un 
impediment pentru terţii care doresc să exploateze instalaţii bazate pe surse de energie 
regenerabile.

Argumentele Comisiei.

Directiva 2001/77/CE nu este o directivă privind cercetarea şi dezvoltarea surselor de energie 
regenerabile, ci o normă europeană care promovează integrarea electricităţii produse din surse 
de energie regenerabile (RES-E) pe piaţa internă a electricităţii. În opinia Comisiei, Directiva 
2001/77/CE nu este cadrul corespunzător pentru a lua în considerare acceptarea sau nu a unui 
prototip pe bază de energie regenerabilă într-un stat membru. 

Germania este una din cele şapte ţări din Europa care este probabil să atingă obiectivul stabilit 
în conformitate cu Directiva 2001/77/CE privind electricitatea produsă din surse de energie 
regenerabile. 

Începând în 1997 cu o pondere de 4,5% a electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile, în prezent Germania are o pondere de 10,5% şi există semnale clare că această 
ţară va atinge până în 2010 obiectivul său naţional de 12,5% în privinţa electricităţii.

Cu această evoluţie a ponderii RES-E, pare dificil să considerăm că Germania încalcă 
dispoziţia articolului 6 din directiva privind energia produsă din surse de energie regenerabile, 
referitoare la barierele administrative. Într-adevăr, serviciile Comisiei nu au informaţii 
contrare. 

Prin acelaşi raţionament, datorită numărului enorm de instalaţii regenerabile care funcţionează 
în prezent în Germania, este dificil de crezut că statutul RWE este un impediment pentru terţii 
care exploatează instalaţii bazate pe surse de energie regenerabile.

Concluzii.

În opinia Comisiei, întârzierea sau respingerea unui prototip de proiect pentru energii 
regenerabile în Germania nu pare să fie un motiv în a susţine nerespectarea Directivei 
2001/77/CE de către această ţară.

  
1 Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa 
internă a electricităţii, 27.10.2001, L 283/33.


