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1. Sammendrag

Andrageren angiver, at en lille solenergiinstallation (op til 600 Wp) er billigere i 
Nederlandene end i Tyskland, hvor specifikationerne for det nødvendige udstyr og tilslutning 
til nettet af en godkendt ekspert er fastsat ved lov, hvilket øger omkostningerne. Han hævder, 
at da der ikke er nogen forskel mellem de hollandske og tyske net, bør der ikke være nogen 
forskel mellem tilslutningskravene i de to lande. Andrageren, der er bekymret for miljøet, 
føler sig diskrimineret af de tyske tekniske krav og efterlyser ensartede regler for små 
solenergianlæg i EU. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"Direktiv 2009/28/EF fastlægger en overordnet ramme for fremme af anvendelsen af 
vedvarende energikilder, herunder nationale målsætninger for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i det endelige bruttoenergiforbrug. Som led i sin nationale 
handlingsplan for vedvarende energi har Tyskland angivet, at landet agter at opfylde en 
betydelig del af dets nationale målsætning ved at øge andelen af strøm fra solenergi, og sigter 
efter at nå op på en samlet installeret kapacitet på 52 GW i 2020. Derudover kan det 
konstateres, at udviklingen af den installerede kapacitet for solcellestrøm i Tyskland, takket 
være udviklingen af en positiv rammelovgivning og støtte, indtil videre langt har overskredet 
den forventede vækstkurs, og at der allerede er blevet installeret en kapacitet på i alt 17 GW i 
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Udover de obligatoriske målsætninger indeholder direktivet også en række bestemmelser 
vedrørende administrative procedurer og tilgang til nettene, som medlemsstater skal 
overholde i udarbejdelsen af deres nationale bestemmelser for producenter af vedvarende 
energi. Generelt skal sådanne procedurer være rimelige og nødvendige, og producenter af 
vedvarende energi må ikke udsættes for diskrimination i forhold til andre konkurrenter.
Andrageren klager over, at kravene for tilslutning af solcellepaneler til lavspændingsnettet i 
Tyskland er strengere end i visse nabolande, såsom Nederlandene. Der er øgede krav 
forbundet med tilslutningen af selv meget små installationer på under 600W via det 
almindelige stik i Tyskland, hvilket han hævder, gør en sådan investering uøkonomisk. Dette 
gælder især kravene om at informere netoperatøren om tilslutningen af et apparat af den nye 
generation, kravet om at få tilslutningen udført af en teknisk ekspert såvel som visse 
yderligere krav vedrørende det elektroniske hardware, hovedsagelig med henblik på at undgå 
utilsigtet ø-drift.  Kommissionen bemærker, at de tyske krav hovedsagelig er forbundet med 
sundheds- og sikkerhedsmæssige spørgsmål og, til en vis grad, sikker netværksdrift.

Konklusion

Idet der ikke foreligger ensartede bestemmelser for tilslutningskrav for de små solenergianlæg 
der refereres til i andragendet2, er det berettiget, at medlemsstaterne fastlægger deres egne 
bestemmelser, der inddrager sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter såvel som 
netværkssikkerhed, så længe disse anvendes i overensstemmelse med principperne i det 
ovennævnte direktiv for vedvarende energi og den generelle EU-lovgivning. Kommissionen 
har for indeværende ikke fundet noget, der tyder på, at de tyske regler skulle være 
uforholdsmæssige eller diskriminerende, også i lyset af den overordnede fremgang inden for 
udviklingen af strømproduktion fra solenergi i Tyskland indtil videre."

                                               
1 Jf. fremskridtsrapporten for Tyskland på http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm. 
2 Det bemærkes, at ENTSO-Es udkast til "Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all 
Generators", der omfatter regler for nettilslutning af produktionsanlæg, kun omfatter energiproduktionsanlæg på 
over 800 W. Desuden overlades udarbejdelsen af detaljerede bestemmelser, især med hensyn til sundheds- og 
sikkerhedsmæssige aspekter, til de enkelte operatører, jf. https://www.entsoe.eu/resources/network-
codes/requirements-for-generators.


