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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0756/2012, adresată de M.U., de cetățenie germană, cu privire la 
inegalitățile de tratament în ceea ce privește instalațiile de energie solară de 
capacitate redusă din Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează că o instalație de energie solară de capacitate redusă (până la 
600 Wp) este mai ieftină în Țările de Jos decât în Germania, unde legea impune instalarea 
anumitor aparate tehnice și efectuarea anumitor lucrări de către un expert acreditat în vederea 
conectării la rețea. În consecință, un sistem de energie solară este mult mai costisitor în 
Germania. Acesta susține că, întrucât nu există nicio diferență între rețeaua olandeză și cea 
germană, nu ar trebui să fie vreo diferență între cerințele de conectare din cele două țări. 
Petiționarul, care se preocupă de mediu, consideră cerințele tehnice din Germania drept o 
discriminare la adresa sa și solicită stabilirea unor norme uniforme de reglementare a 
instalațiilor de energie solară de capacitate redusă din UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Directiva 2009/28/CE stabilește cadrul general pentru promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, inclusiv obiectivele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie. Germania a indicat în cadrul planului său național de acțiune 
în domeniul energiei din surse regenerabile că intenționează să atingă o parte semnificativă a 
obiectivului său național prin creșterea ponderii de energie electrică generată din energie 
solară, vizând un nivel total al puterii instalate de 52 GW în 2020. În plus, poate fi precizat 
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faptul că, datorită dezvoltării unui cadru pozitiv de reglementare și de sprijin, evoluțiile 
înregistrate în domeniul puterii instalate pentru energia electrică fotovoltaică în Germania au 
depășit până în prezent calea de creștere preconizată, iar un total de 17 GW a fost deja instalat 
în 20101.
Pe lângă obiectivele obligatorii, directiva include, de asemenea, o serie de norme privind 
procedurile administrative și accesul la rețele pe care statele membre trebuie să le respecte 
atunci când elaborează normele lor naționale aplicabile producătorilor de energie din surse 
regenerabile. În general, procedurile care trebuie aplicate trebuie să fie proporționale și 
necesare, iar producătorii de energie din surse regenerabile nu trebuie să fie discriminați în 
comparație cu alți concurenți. 
Petiționarul reclamă faptul că normele privind conectarea panourilor solare la rețeaua de joasă 
tensiune sunt mai stricte în Germania decât în unele țări învecinate, cum ar fi Țările de Jos. 
Chiar și conectarea unor instalații de capacitate foarte mică sub 600 W prin intermediul unei 
prize obișnuite face obiectul mai multor condiții suplimentare în Germania, care, susține el, 
fac această investiție neeconomică. Aceasta se referă în special la cerințele de informare a 
operatorului de rețea cu privire la conectarea unui dispozitiv de nouă generație, la cerința ca 
legătura să fie realizată de un expert tehnic, precum și la unele cerințe suplimentare cu privire 
la echipamentul electric, în principal cu scopul de a evita apariția efectului neintenționat de 
insulă. Comisia observă că cerințele impuse în Germania se referă în principal la problemele 
de sănătate și securitate, precum și, într-o oarecare măsură, la funcționarea sigură a rețelei.

Concluzie

În absența unor norme armonizate de reglementare a condițiilor de conectare a instalațiilor de 
producere a energiei solare de capacitate redusă menționate în petiție2, este legitim ca statele 
membre să își stabilească propriile reguli ținând cont de aspectele de sănătate și securitate, 
precum și de securitatea sistemului, atâta timp cât acestea sunt aplicate în conformitate cu 
principiile Directivei privind energia din surse regenerabile sus-menționată și ale dreptului 
general al UE. Comisia consideră că nu există în prezent nicio indicație conform căreia 
normele aplicate în Germania ar fi în mod evident disproporționate sau discriminatorii, de 
asemenea, în contextul progreselor generale înregistrate până în prezent în ceea ce privește 
dezvoltarea producției de energie electrică din energie solară în Germania.

                                               
1 A se vedea raportul intermediar al Germaniei la http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Se poate observa că prin Codul de rețea privind cerințele de conectare la rețea aplicabile tuturor generatoarelor 
redactat de ENTSO-E se reglementează doar instalațiile de producere cu o capacitate mai mare de 800 W. În 
plus, codul lasă totuși elaborarea normelor detaliate, în special cu privire la aspectele de sănătate și securitate, în 
seama operatorilor individuali, a se vedea https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-
generators.


