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Θέμα: Αναφορά 0756/2012 του M. U., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την άνιση 
μεταχείριση μικρών συστημάτων ηλιακής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εγκατάσταση μικρού συστήματος ηλιακής ενέργειας (έως 
600Wp) είναι φθηνότερη για τους καταναλωτές στις Κάτω Χώρες από ό,τι στη Γερμανία. Στη 
Γερμανία προβλέπονται βάσει νόμου συγκεκριμένες τεχνικές συσκευές, καθώς και 
δραστηριότητες σύνδεσης, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικό προκειμένου να 
συνδεθεί η εγκατάσταση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αυτό καθιστά ένα σύστημα ηλιακής 
ενέργειας στη Γερμανία πολύ ακριβότερο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του ολλανδικού και του γερμανικού δικτύου ηλεκτροδότησης, 
δεν θα έπρεπε να υπάρχει και καμία διαφορά μεταξύ του γερμανικού και του ολλανδικού 
τρόπου σύνδεσης σε αυτό. Ο αναφέρων, ως περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος πολίτης, 
αισθάνεται ότι αδικείται εξαιτίας των γερμανικών τεχνικών απαιτήσεων και ζητεί ισότιμα 
πρότυπα για τα μικρά συστήματα ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσεως των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εθνικών στόχων για την συμμετοχή 
της ανανεώσιμης ενέργειας στη ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση.  Ως τμήμα του 
προγράμματος δράσης της για τις εθνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Γερμανία έχει 
αναφέρει ότι προτίθεται να καλύψει ένα σημαντικό τμήμα του εθνικού της στόχου με την 
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αύξηση του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ηλιακή ενέργεια με 
σκοπό επίτευξης ενός συνολικού επιπέδου εγκατεστημένης ισχύος 52 GW έως το 2020. Επί 
πλέον έχει αναφερθεί ότι, χάριν στην ανάπτυξη ενός θετικού ρυθμιστικού πλαισίου και ενός 
σχετικού πλαισίου στήριξης, η εξέλιξη στην εγκατεστημένη ισχύ για ηλεκτρισμό που 
προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα στη Γερμανία έχει υπερβεί μέχρι σήμερα την 
προβλεπόμενη ανάπτυξη και έχει ήδη εγκατασταθεί έως το 2010 συνολική ισχύς 17 GW 1.
Πέρα από τους υποχρεωτικούς στόχους, η οδηγία περιέχει επίσης ένα αριθμό κανόνων 
σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες και την πρόσβαση στα δίκτυα, τους οποίους πρέπει να 
σέβονται τα κράτη μέλη όταν εκπονούν τους εθνικούς τους κανόνες που εφαρμόζονται στους 
παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Σε γενικές γραμμές, οι διαδικασίες που 
εφαρμόζονται θα πρέπει να είναι αναλογικές και δεσμευτικές και οι παραγωγοί ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους 
ανταγωνιστές.
Ο αναφέρων, καταγγέλλει το γεγονός ότι οι κανόνες για τη σύνδεση ηλιακών συλλεκτών στο 
δίκτυο χαμηλής τάσης στη Γερμανία είναι αυστηρότεροι απ’ότι σε ορισμένες γειτονικές 
χώρες, όπως παραδείγματος χάρη η Ολλανδία. Η σύνδεση ακόμη και πολύ μικρών 
εγκαταστάσεων κάτω των 600W μέσω απλής σύνδεσης υπόκειται σε αριθμό πρόσθετων 
προϋποθέσεων στη Γερμανία οι οποίες, όπως ισχυρίζεται καθιστούν παρόμοια επένδυση μη 
οικονομικά αποδοτική.  Οι εν λόγω ανησυχίες αφορούν ειδικότερα τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης του διαχειριστή του δικτύου για την σύνδεση εξοπλισμού νέας γενεάς, τις
απαιτήσεις η εν λόγω σύνδεση να έχει πραγματοποιηθεί από τεχνικά εξειδικευμένο άτομο
καθώς και ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό υλικό, κυρίως με σκοπό 
να αποφευχθούν ακούσιες ηλεκτροπληξίες.  Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στη Γερμανία σχετίζονται κυρίως με ανησυχίες που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια καθώς και, σε κάποιο βαθμό, με την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. 

Συμπέρασμα

Ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη σύνδεση μικρού 
μεγέθους συστημάτων ηλιακής ενέργειας που επικαλείται ο αναφέρων 2, τα κράτη μέλη
δύνανται να καθορίζουν τους δικούς τους κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές υγείας και 
ασφάλειας καθώς και την ασφάλεια του συστήματος, στο βαθμό που οι εν λόγω αρχές είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και την γενικότερη νομοθεσία της ΕΕ.  Η Επιτροπή δεν έχει επί του παρόντος ενδείξεις ότι οι 
κανόνες που εφαρμόζονται στη Γερμανία βρίσκονται σε σαφή δυσαναλογία ή προβαίνουν σε 
διακρίσεις, λαμβάνοντας και υπόψη και το γενικότερο υπόβαθρο της συνολικής προόδου 
ανάπτυξης της παραγωγής ηλεκτρισμού από συστήματα ηλιακής ενέργειας στη Γερμανία 
μέχρι σήμερα. 

                                               
1 Βλέπε Έκθεση Προόδου της Γερμανίας στην ιστοθέση: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κώδικας δικτύου για απαιτήσεις διασύνδεσης με το δίκτυο που εφαρμόζεται σε 
όλους τους παραγωγούς που εκπονήθηκε από την υπηρεσία  ENTSO-E καλύπτει μόνο εγκαταστάσεις 
παραγωγής άνω των 800 W. Επιπλέον, ο εν λόγω κώδικας αφήνει την έγκριση λεπτομερών κανόνων όσον 
αφορά ειδικότερα πτυχές υγείας και ασφάλειας στους μεμονωμένους χρήστες, βλ. σχετικά 
https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


