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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0756/2012, внесена от M. U., с германско гражданство, относно 
неравното третиране на малките инсталации за слънчева енергия в 
Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че една малка инсталация за слънчева енергия (до 
600 Wp) е по-евтина в Холандия, отколкото в Германия, където законовите изисквания 
за спазване на техническите изисквания за необходимата апаратура, както и за 
свързване към мрежата от акредитиран експерт, значително увеличават разходите. Той 
счита, че тъй като не съществува разлика между мрежите в Холандия и Германия, не би 
следвало да съществуват разлики по отношение на изискванията за свързване в двете 
страни. Вносителят на петицията, който е загрижен за състоянието на околната среда, 
счита, че германските технически изисквания представляват форма на дискриминация 
срещу него и изисква въвеждането на единни правила по отношение на малки 
инсталации за слънчева енергия в ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Директива 2009/28/ЕО установява обща рамка за насърчаване на използването на 
възобновяеми енергийни източници, както и национални цели за дела на енергията от 
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия. В рамките на своя 
национален план за действие за енергията от възобновяеми източници Германия е 
посочила, че възнамерява да изпълни значителна част от своята национална цел чрез 
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увеличаване на дела на електроенергията, произведена от слънчева енергия, с цел през 
2020 г. да се постигне общо равнище на инсталирана мощност от 52 GW. Освен това 
може да се каже, че благодарение на разработването на положителна регулаторна рамка 
и рамка за подкрепа, развитието в Германия на инсталирана мощност за фотоволтаична 
електроенергия досега изпреварва предвидените темпове на растеж и още през 2010 г. 
са били инсталирани общо 17 GW1.
Освен задължителните цели директивата също така съдържа редица правила относно 
административните процедури и достъпа до мрежите, които държавите членки трябва 
да спазват при разработването на своите национални правила, приложими към 
производителите на енергия от възобновяеми източници. Като цяло процедурите, които 
следва да се прилагат, трябва да бъдат пропорционални и необходими и 
производителите на енергия от възобновяеми източници не трябва да бъдат 
дискриминирани в сравнение с останалите конкуренти.
Вносителят на петицията се оплаква по отношение правилата за свързване на слънчеви 
панели към мрежата за ниско напрежение, които в Германия са по-строги от тези в 
някои съседни страни, като например Холандия. Свързването дори на много малки 
инсталации под 600W чрез нормален контакт подлежи на редица допълнителни 
условия в Германия, което според него прави подобна инвестиция неикономична. Това 
се отнася по-специално до изискванията за информиране на оператора на мрежата за 
свързването на уред от ново поколение, изискването свързването да е осъществено от 
технически експерт, както и някои допълнителни изисквания, свързани с електрическия 
хардуер, главно с цел да се избегне опасността от непреднамерено създаване на 
„острови“ под напрежение. Комисията отбелязва, че изискванията, наложени в 
Германия, са свързани главно със здравето и безопасността, и до известна степен са 
насочени към сигурността на експлоатацията на мрежата.

Заключение

Поради липсата на хармонизирани правила, уреждащи условията за свързване на 
посочените в петицията малки инсталации за слънчева енергия2, държавите членки 
имат право да определят свои собствени правила, които отчитат аспектите, свързани 
със здравето и безопасността, както и сигурността на системата, при условие че те се 
прилагат в съответствие с принципите на директивата за възобновяемата енергия, 
спомената по-горе, и общото право на ЕС. Комисията в момента не разполага с данни, 
че правилата, които се прилагат в Германия, са явно несъразмерни или 
дискриминационни, дори като се има предвид цялостният напредък в развитието на 
производството на електроенергия от слънчева енергия в Германия досега.

                                               
1 Вж. доклада за напредъка на Германия на http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Може да се отбележи, че мрежовият кодекс за изискванията за свързване към мрежата, приложими за 
всички производители на електроенергия, изготвен от ENTSO-E, се отнася само за инсталации над 800 
W. Освен това кодексът все още предоставя изготвянето на подробни правила, особено по отношение на 
здравето и безопасността, на отделни стопански субекти, вж. https://www.entsoe.eu/resources/network-
codes/requirements-for-generators.


