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atšķirībām nelielu saules enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanā Eiropas 
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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nelielu saules enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana 
(līdz 600 Wp) Nīderlandē izmaksā lētāk nekā Vācijā, kur likums nosaka, ka jāievēro attiecīgās 
iekārtas specifikācijas un pieslēgšana elektrotīklam jāveic akreditētam speciālistam, tādējādi 
ievērojami palielinot izmaksas. Viņš apgalvo, ka, tā kā starp Nīderlandes un Vācijas 
elektrotīkliem nepastāv nekādas atšķirības, nevajadzētu arī būt atšķirībām starp abu valstu 
prasībām attiecībā uz iekārtu pieslēgšanu. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš raizējas par vidi, 
uzskata, ka Vācijas tehniskās prasības ir pret viņu vērsta diskriminācija, un vēlas, lai tiktu 
ieviesti vienoti noteikumi attiecībā uz nelielu saules enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu 
ES. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 11. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Ar Direktīvu 2009/28/EK izveido vienotu sistēmu no atjaunojamajiem energoresursiem 
saražotas enerģijas izmantošanas veicināšanai, tostarp nosaka dalībvalstu mērķus no 
atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas kopējā īpatsvara sasniegšanai 
elektroenerģijas bruto galapatēriņā. Vācija savā Valsts rīcības plānā attiecībā uz enerģiju, kas 
saražota no atjaunojamiem energoresursiem, ir norādījusi, ka tā plāno sasniegt lielu daļu no 
saviem mērķiem, palielinot no saules enerģijas saražotās elektrības īpatsvaru, par kopējo 
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mērķi izvirzot tik daudz saules enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu, lai 2020. gadā to 
kopējā ražošanas jauda būtu 52 GW. Turklāt var apgalvot, ka, pateicoties pozitīvai regulējuma 
un atbalsta sistēmai, temps, kādā līdz šim Vācijā ir attīstījusies elektroenerģijas ražošana no 
fotoelementu enerģijas iekārtām, ir pārspējusi paredzēto izaugsmes tempu, un kopumā 
2010. gadā jau ir uzstādītas iekārtas, kuru ražošanas jauda ir 17 GW1.
Bez obligātajiem mērķiem Direktīvā arī paredzēti vairāki noteikumi par administratīvajām 
procedūrām un piekļuvi elektrotīkliem, un šie noteikumi dalībvalstīm ir jāievēro, izstrādājot 
savus noteikumus, ko piemērot ražotājiem, kuri ražo enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem. Kopumā piemērojamām procedūrām ir jābūt samērīgām un vajadzīgām, un 
ražotājus, kas ražo enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, nedrīkst diskriminēt, 
salīdzinot ar citiem konkurentiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka noteikumi attiecībā uz saules enerģijas ražošanas 
iekārtu pieslēgšanu zemsprieguma tīklam Vācijā ir stingrāki nekā dažās kaimiņvalstīs, 
piemēram, Nīderlandē. Vācijā pat uz ļoti mazu iekārtu (zem 600 W) pieslēgšanu, izmantojot 
parasto spraudkontaktu, attiecas virkne papildu nosacījumu, kuri, kā viņš apgalvo, šādu 
ieguldījumu padara neekonomisku. Tas īpaši attiecas uz prasībām informēt tīkla operatoru par 
jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu, prasību, lai pieslēgšanu veiktu 
tehniskais speciālists, kā arī uz dažām papildu prasībām saistībā ar elektrisko aparatūru 
galvenokārt nejaušas energosistēmas dalīšanas novēršanai. Komisija norāda, ka Vācijas 
piemērotās prasības ir galvenokārt saistītas ar veselības un drošības apsvērumiem, kā arī kaut 
kādā mērā ar drošu tīkla darbību.

Secinājums

Tā kā nav saskaņotu noteikumu, kas reglamentētu nosacījumus lūgumrakstā minēto nelielu 
saules enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai2, dalībvalstis rīkojas likumīgi, nosakot savus 
noteikumus, ņemot vērā veselības un drošības apsvērumus, kā arī sistēmas drošību, ja vien tās 
šos noteikumus piemēro saskaņā ar iepriekš minētās Atjaunojamās enerģijas direktīvas 
principiem un vispārējiem ES tiesību aktiem. Komisija uzskata, ka patlaban nekas nenorāda 
uz to, ka Vācijā piemērotie noteikumi būtu acīmredzami nesamērīgi vai diskriminējoši, arī 
ņemot vērā vispārējo progresu, kāds vērojams elektroenerģijas ražošanas attīstībā, izmantojot 
saules enerģiju.

                                               
1 Sk. Vācijas progresa ziņojumu: http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Būtu jāatzīmē, ka elektroenerģijas Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (PSOET) 
izstrādātais Tīkla kodekss prasībām, ko piemēro visiem elektroenerģijas ražotājiem, par pieslēgšanu 
elektrotīklam attiecas tikai uz energoražošanas iekārtām, kuru ražošanas jauda pārsniedz 800 W. Turklāt 
detalizēta noteikumu izstrāde attiecībā uz veselības un drošības aspektiem kodeksā joprojām atstāta katra 
energoražotāja ziņā. Sk.: https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


