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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0756/2012 dėl nevienodų sąlygų, taikomų mažiems saulės 
energijos įrenginiams Europos Sąjungoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis M. 
U.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad maži saulės energijos įrenginiai (iki 600 Wp) yra pigesni 
Nyderlanduose nei Vokietijoje, kurioje reikiamo aparato ir sujungimo su tinklu, kurį atlieka 
akredituotas ekspertas, specifikacijos nustatytos teisės aktais ir dėl to labai padidėja išlaidos. 
Jis teigia, kad nesant Nyderlandų ir Vokietijos tinklų skirtumo šiose šalyse neturėtų skirtis ir 
sujungimo reikalavimai. Peticijos pateikėjas, kuris rūpinasi aplinka, mano, kad Vokietijos 
techniniai reikalavimai yra diskriminaciniai jo atžvilgiu, ir prašo nustatyti vienodas taisykles, 
kuriomis būtų reglamentuojami maži saulės energijos įrenginiai ES. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Direktyvoje 2009/28/EB nustatyta bendra atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo 
skatinimo sistema, apimanti nacionalinius tikslus, kokią bendro galutinio energijos 
suvartojimo dalį turi sudaryti atsinaujinančiųjų išteklių energija. Savo nacionaliniame 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų plane Vokietija nurodė, kad ketina įvykdyti 
didelę savo nacionalinio tikslo dalį – padidinti iš saulės energijos gaminamos elektros 
energijos dalį, kad 2020 m. bendri įrengti pajėgumai sudarytų 52 GW. Be to, galima teigti, 
kad sukūrus konstruktyvią reguliavimo ir paramos sistemą įrengti fotovoltinės elektros 
energijos pajėgumai iki šiol Vokietijoje plėtojami greičiau, negu numatyta – 2010 m. įrengta 
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jau 17 GW pajėgumų1.
Direktyvoje nurodyti ne tik privalomi tikslai, bet ir tam tikros administracinių procedūrų 
vykdymo ir prieigos prie tinklų taisyklės, kurių valstybės narės turi laikytis rengdamos 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojams taikytinas nacionalines taisykles. Apskritai 
taikytinos procedūros turi būti proporcingos ir reikalingos, o atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamintojai neturi būti diskriminuojami kitų konkurentų atžvilgiu. 
Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad saulės kolektorių prijungimo prie žemos įtampos tinklo 
taisyklės Vokietijoje griežtesnės negu kai kuriose kaimyninėse šalyse, pvz., Nyderlanduose. 
Net ir labai mažų 600W galios nesiekiančių įrenginių prijungimui įprasta jungtimi Vokietijoje 
taikomos tam tikros papildomos sąlygos, dėl kurių, kaip jis teigia, tokia investicija tampa 
neekonomiška. Tai pirmiausia susiję su reikalavimais informuoti tinklo operatorių, kad 
prijungtas naujas gamybos įrenginys, reikalavimu, kad įrenginį prijungtų technikos ekspertas, 
ir tam tikrais papildomais reikalavimais, taikomais elektros įrenginiams, daugiausia skirtiems 
neplanuotam sekcionavimui išvengti. Komisija atkreipia dėmesį, kad Vokietijoje taikomi 
reikalavimai daugiausia susiję su sveikatos ir saugos klausimais ir šiek tiek su saugia tinklo 
eksploatacija.

Išvada

Nesant suderintų taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamos peticijoje minimų mažų saulės 
energijos įrenginių prijungimo sąlygos2, valstybės narės, atsižvelgdamos į sveikatos ir saugos 
aspektus ir sistemos saugumą, turi teisę nusistatyti nuosavas taisykles, tiesiog tos taisyklės turi 
būti taikomos laikantis minėtosios Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos ir apskritai 
ES teisės principų. Komisija šiuo metu neturi informacijos, kad Vokietijoje taikomos taisyklės 
būtų aiškiai neproporcingos arba diskriminacinės, net ir atsižvelgiant į bendrą iki šiol 
Vokietijoje padarytą pažangą plėtojant elektros energijos gamybą iš saulės energijos.“

                                               
1 Plg. su Vokietijos pa˛angos ataskaita, pateikta adresu 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Pažymėtina, kad Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-E) parengtame 
Visiems energijos gamintojams taikomame tinklų sujungimo reikalavimų sistemos kodekse reglamentuojami tik 
800 W pajėgumą viršijantys energijos gamybos įrenginiai. Be to, kodekse individualiems operatoriams vis tiek 
paliekama galimybė parengti išsamias reglamentavimo taisykles, ypač susijusias su sveikatos ir saugos aspektais, 
plg. su https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


