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napenergia-létesítményekre vonatkozó Európán belüli egyenlőtlen 
feltételekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy egy kis napenergia-létesítmény (legfeljebb 600 Wp) 
olcsóbb Hollandiában, mint Németországban, ahol a jogszabály által előírt műszaki 
jellemzők, illetve a tény, hogy a berendezést képesítéssel rendelkező szakembernek kell a 
hálózatra kötnie, nagymértékben növelik a költségeket. Véleménye szerint – mivel nincs 
különbség a holland és német hálózat között – a hálózatra csatlakozás követelményeiben sem 
kellene különbségnek lenni. A petíció benyújtója – aki a környezetvédelem híve – a német 
műszaki követelményeket a személyével szembeni hátrányos megkülönböztetésnek tekinti és 
a kis napenergia-létesítményekre vonatkozó egységes szabályok bevezetését kéri az Európai 
Unióban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A 2009/28/EK irányelv megszabja a megújuló energiaforrásból előállított energia használata 
ösztönzésének általános keretét, beleértve a megújuló energiaforrásokból előállított 
energiának a teljes bruttó energiafogyasztáson belüli arányára vonatkozó nemzeti célokat. 
Németország megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervében kifejezte azon 
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szándékát, hogy nemzeti célkitűzésének jelentős részét a napenergia révén előállított 
elektromos áram arányának növelésével érje el, 52 GW-os üzembe helyezett teljes kapacitásra 
törekedve 2020-ig. Kijelenthető továbbá, hogy a pozitív szabályozó és támogatási keret 
kidolgozásának köszönhetően a Németországban üzembe helyezett, napelemekkel működő 
elektromosáram-termelő kapacitás bővülése ezidáig nagyobb ütemű a tervezett növekedési 
pályánál, és 2010-ben már összesen 17 GW-nyi kapacitást helyeztek üzembe1.
A kötelező célkitűzéseken kívül az irányelv több, az adminisztratív eljárásokra, valamint a 
hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályt is tartalmaz, amelyeket a tagállamoknak 
tiszteletben kell tartaniuk, nemzeti szabályozásaikat kiterjesztve a megújuló forrásból 
származó energia előállítóira. Az alkalmazandó eljárásoknak arányosnak és szükségesnek kell 
lenniük, továbbá a megújuló forrásból származó energia előállítóját nem érheti hátrányos 
megkülönböztetés más versenytársakkal szemben. 
A petíció benyújtója panaszában kifejti, hogy Németországban szigorúbb szabályok 
vonatkoznak a napelemek alacsony feszültségű hálózatra kötésére, mint néhány szomszédos 
országban, pl. Hollandiában. Németországban még a 600 wattosnál kisebb, rendkívül 
kisméretű berendezések szabvány csatlakozón keresztüli hálózatra kötésének is számos 
további feltétele van, amelyek állítása szerint gazdaságtalanná teszik a beruházást ezekbe a 
berendezésekbe. Ez különösen azokra a követelményekre vonatkozik, amelyek megszabják, 
hogy értesíteni kell a hálózat üzemeltetőjét az új áramtermelő berendezés csatlakoztatásáról, 
valamint, hogy a csatlakoztatást műszaki szakembernek kell végeznie, és pár további, az 
elektromos eszközökre vonatkozó követelményre, amelyek főleg a nem szándékolt 
szigetüzem elkerülését célozzák. A Bizottság megjegyzi, hogy a Németországban előírt 
követelmények főleg az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatos óvintézkedésekre 
vonatkoznak, valamint, bizonyos mértékig, a hálózat biztonságos üzemeltetésére.

Összegzés

A petícióban említett kisméretű napelemes berendezések csatlakoztatási feltételeire vonatkozó 
harmonizált szabályozás híján2 a tagállamoknak jogukban áll a saját szabályozás kialakítása, 
tekintettel az egészségügyi és biztonsági szempontokra, valamint a rendszerbiztonságra, 
feltéve, hogy a szabályozás megfelel a fent említett megújulóenergia-irányelv, és általában az 
uniós jog elveinek. A Bizottságnak jelenleg nem lát arra utaló jelet, hogy a Németországban 
alkalmazott szabályozás egyértelműen aránytalan vagy hátrányosan megkülönböztető volna, 
figyelembe véve egyúttal Németország eddig elért haladását a napenergiából származó 
elektromosáram-termelés területén.

                                               
1 Vö. a Németország által elért eredményekről szóló jelentést 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm
2 Megjegyzendő, hogy az ENTSO-E által megfogalmazott Hálózati kódex a hálózati csatlakozásról a 
generátorok minden típusára csak a 800 W-nál nagyobb teljesítményű generátorokra vonatkozik. A kódex 
továbbá maga is a működtetőkre bízza az egészségügyi és biztonsági szempontokra vonatkozó részletes 
szabályozás kidolgozását, lásd: operators, vö. https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-
generators


