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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0319/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J.T., par ES 
direktīvu par atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu enerģijas ražošanai neievērošanu 
un par problēmām ar varas iestādēm attiecībā uz tirgus piekļuvi un izpēti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir vairāku vēja enerģijas ražotņu un uzņēmumu, kas darbojas 
atjaunīgās enerģijas izpētes un attīstības jomā, rīkotājdirektors. Viņš sūdzas par grūtībām un 
birokrātiskiem šķēršļiem vietējā un reģionālā līmenī Reinzemē-Pfalcā. Viņš apgalvo, ka
vietējās un reģionālās iestādes pārkāpušas Direktīvu 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas 
pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot atjaunīgos enerģijas 
avotus; tajā noteikts, ka dalībvalstīm vai to norīkotajām iestādēm jāsamazina reglamentējošie 
un nereglamentējošie šķēršļi, kas kavē palielināt elektrības ražošanu, izmantojot atjaunīgos
enerģijas avotus, un jānodrošina racionalizētas un paātrinātas administratīvās procedūras 
attiecīgajā pārvaldes līmenī. Viņš sūdzas par to, ka projekta prototipa apstiprinājums sākotnēji 
tika atlikts un pēc tam noraidīts, pēc kā viņš iesniedza apelācijas sūdzību trijās tiesās un 
visbeidzot uzvarēja šajā lietā. Vēl viņš apgalvo, ka privātie uzņēmumi varas iestāžu tiesību 
aktu interpretācijas dēļ nevar nodrošināt praktiskās enerģijas tehnoloģiju un enerģijas iekārtu 
konstrukciju izpēti un attīstību. Lūgumraksta iesniedzējs arī kritizē tirgus piekļuves 
ierobežojumus un aizliegumus. Elektroenerģijas uzņēmuma RWE šķietama monopola statusa 
rezultātā trešām pusēm gandrīz nav izredžu darboties atjaunīgās enerģijas iekārtu jomā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 18. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju
saskaņā ar Reglamenta 192.panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Pamatinformācija/Sūdzība.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par grūtībām un birokrātiskiem šķēršļiem vietējā un reģionālā 
līmenī Reinzemē-Pfalcā. Viņš apgalvo, ka vietējās un reģionālās iestādes pārkāpušas 
Direktīvu 2001/77/EK1.

Viņš sūdzas par to, ka projekta prototipa apstiprinājums sākotnēji tika atlikts un pēc tam 
noraidīts. Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs uzvarēja šajā lietā. Vēl viņš apgalvo, ka privātie 
uzņēmumi nevar veikt ar enerģiju saistītus pētījumus un attīstību.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Elektroenerģijas uzņēmuma RWE šķietamais monopola 
statuss liedz trešām pusēm darboties atjaunīgās enerģijas iekārtu jomā

Komisijas argumenti.

Direktīva 2001/77/EK nav direktīva par atjaunīgās enerģijas izpēti un attīstību, bet gan 
Eiropas tiesību akti, kas veicina atjaunīgās elektroenerģijas (RES-E) integrāciju iekšējā 
elektroenerģijas tirgū. Komisija uzskata, ka Direktīva 2001/77/EK nav atbilstīgs regulējums, 
lai izvērtētu atjaunīgo enerģijas avotu prototipa akceptēšanu vai neakceptēšanu dalībvalstī.

Vācija ir viena no tām septiņām Eiropas valstīm, kurām ir vislielākās izredzes sasniegt 
Direktīvas 2001/77/EK par atjaunīgo enerģiju mērķus.

Sākotnēji 1997. gadā Vācijas atjaunīgās elektroenerģijas daļa bija 4,5 %, patlaban tā 
sasniegusi 10,5 % un ir skaidras pazīmes, ka līdz 2010. gadam Vācija sasniegs 12,5 % valsts 
elektrības mērķa.

Šāda RES-E daļu attīstība neliecina, ka Vācija būtu vainojama Direktīvas par atjaunīgo
enerģiju noteikumu par administratīvajiem šķēršļiem neievērošanā saskaņā ar 6. pantu.
Komisijas rīcībā patiešām nav informācijas par pretējo.

Pamatojoties uz minēto, lielais to atjaunīgās enerģijas iekārtu skaits, kas šobrīd darbojas 
Vācija, liek apšaubīt, ka RWE statuss traucētu trešām pusēm darboties atjaunīgās enerģijas 
iekārtu jomā.

Secinājumi.

Komisija atzīst, ka nav pamata uzskatīt, ka atjaunīgās enerģijas prototipa projekta atlikšana 
vai noraidīšana Vācijā uzskatāma par Direktīvas 2001/77/EK neievērošanu no šīs valsts 
puses.

  
1 Direktīva 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, 
izmantojot atjaunīgos enerģijas avotus, 27.10.2001, L 283/33.


