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Przedmiot: Petycja 0756/2012, którą złożył M.U. (Niemcy) w sprawie nierównego 
traktowania w Unii Europejskiej instalacji solarnych małej mocy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje na to, że instalacje solarne małej mocy (do 600 W mocy 
szczytowej) są tańsze w Holandii niż w Niemczech, gdzie obowiązujące wymogi dotyczące 
wymaganych urządzeń i podłączenia do sieci przesyłowej przez akredytowanego eksperta są 
określone w prawie, co znacznie zwiększa koszt tych instalacji. Twierdzi on, że skoro nie ma 
różnic między niemiecką a holenderską siecią przesyłową, to nie powinno być różnic 
w obowiązujących w tych dwóch krajach wymogach dotyczących podłączenia. Składający 
petycję, wyrażając troskę o środowisko, jest zdania, że niemieckie wymogi techniczne są dla 
niego dyskryminujące i domaga się wprowadzenia w UE jednakowych przepisów 
regulujących kwestię instalacji solarnych małej mocy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

W dyrektywie 2009/28/WE określono ogólne ramy promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym cele krajowe w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto. W krajowym planie działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych Niemcy wskazały, że zamierzają zrealizować znaczącą część celu 
krajowego poprzez zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z energii słonecznej 
do całkowitego poziomu mocy zainstalowanej w wysokości 52 GW w 2020 r. Ponadto można 
stwierdzić, że dzięki stworzeniu sprzyjających ram regulacyjnych oraz ram wsparcia rozwój 
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w zakresie mocy zainstalowanej dla energii fotowoltaicznej w Niemczech przewyższył 
planowany wzrost i już w 2010 r. udało się osiągnąć poziom 17 GW1.
Oprócz celów obowiązkowych w dyrektywie zawarto również szereg zasad dotyczących 
procedur administracyjnych i dostępu do sieci przesyłowych, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać podczas wyznaczania przepisów krajowych obowiązujących producentów 
energii ze źródeł odnawialnych. Procedury ogólne, które należy stosować, muszą być 
proporcjonalne i niezbędne, a producenci energii ze źródeł odnawialnych nie mogą być 
dyskryminowani w porównaniu ze swymi konkurentami. 
Składający petycję skarży się na zasady dotyczące podłączenia paneli fotowoltaicznych do 
sieci przesyłowych niskiego napięcia w Niemczech, które są surowsze niż w niektórych 
państwach sąsiednich, takich jak Holandia. Podłączenie instalacji nawet bardzo małej mocy, 
poniżej 600 W, przez normalną wtyczkę podlega w Niemczech szeregowi warunków 
dodatkowych, które według składającego petycję sprawiają, że inwestycja staje się 
nieopłacalna. Dotyczy to zwłaszcza wymogu informowania operatora sieci o podłączeniu 
nowego urządzenia wytwarzającego energię, wymogu podłączenia urządzenia przez eksperta 
technicznego, jak również pewnych wymogów dodatkowych związanych ze sprzętem 
elektrycznym, mających głównie na celu uniknięcie niezamierzonego zagrożenia typu 
„islanding”. Komisja zauważa, że wymogi obowiązujące w Niemczech są związane głównie z 
kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa, jak również, w pewnym zakresie, z zabezpieczeniem 
działania sieci przesyłowej.

Wniosek

W obliczu braku zharmonizowanych zasad regulujących warunki podłączenia instalacji 
solarnych małej mocy, o których mowa w przedmiotowej petycji2, państwa członkowskie 
mają prawo ustalać swoje własne przepisy, uwzględniające kwestie związane ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem oraz z systemem bezpieczeństwa, o ile są one stosowane zgodnie z 
przepisami wspomnianej powyżej dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych oraz 
prawem UE w ogóle. Komisja nie ma obecnie przesłanek, by sądzić, że zasady stosowane w 
Niemczech mają charakter wyraźnie nieproporcjonalny lub dyskryminacyjny, również w 
związku z kontekstem całego dotychczasowego procesu rozwoju produkcji energii 
elektrycznej z energii słonecznej w Niemczech.

                                               
1 Por. sprawozdanie okresowe Niemiec dostępne na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Należy zauważyć, że kodeks sieci dotyczący wymogów podłączenia do sieci przesyłowej stosowany w 
odniesieniu do wszystkich generatorów, opracowany przez ENTSO-E, obejmuje jedynie instalacje wytwarzające 
energię o mocy powyżej 800 W. Ponadto w przedmiotowym kodeksie opracowanie zasad szczegółowych, 
zwłaszcza obejmujących kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, pozostawiono poszczególnym 
operatorom, por. https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


