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Lūgumrakstu komiteja

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0040/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. A., par 
Vācijas ekosubsīdijām elektrotransportlīdzekļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Vācijas Federālā ekonomikas un eksporta kontroles 
biroja (BAFA) piešķirtajām ekosubsīdijām. Viņš apgalvo, ka mazāki ražotāji nesaņem BAFA 
atbalstu, jo to noteiktās klientam draudzīgās cenas nedod iespēju paredzēt atlaidi, lai gan to 
transportlīdzekļi atbilst visām prasībām minētā atbalsta saņemšanai. Viņš apgalvo, ka BAFA 
netieši ietekmē automobiļu ražotāju cenu aprēķinus. Ja BAFA patiešām vēlas neatkarīgi un 
objektīvi veicināt elektrotransportlīdzekļu izmantošanu, ražotāju finanšu spējai nevajadzētu 
ietekmēt valsts ieguldījuma apmēru. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ES pašlaik apsver, 
vai ekosubsīdijas atbilst ES tiesību aktiem, un prasa ņemt vērā viņa lūgumrakstu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 14. septembrī

Vācijas iestādes informēja Komisiju, ka ekosubsīdijas („Umweltprämie”, kas tagad jaunākajā 
versijā tiek dēvēta par „Innovationsprämie” (subsīdijas inovācijai)) tiek izmaksātas pēc 
pieteikuma saņemšanas visiem atbilstīgu automobiļu pircējiem, kuri reģistrē savu automašīnu 
Vācijā, neatkarīgi no automobiļa ražotāja un automobiļa ražošanas vietas. Tādējādi tās neietver 
tiešu atbalstu konkrētiem automobiļu ražotājiem. Valsts stimulu piešķir ar nosacījumu, ka 
automobiļu ražotājs/tirgotājs piedāvā atlaidi attiecīgā automobiļa pamatmodeļa neto cenai, kas 
ir norādīta katalogā un ir vienāda vismaz ar federālās iemaksas summu. Komisija arī saprot, ka 
stimulēšanas pasākumu ir īstenojušas Vācijas iestādes, cieši sadarbojoties ar starptautisko 
automobiļu ražotāju asociāciju (Der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller – 
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VDIK). 

Stimulēšanas pasākums ir pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem pircējiem. Komisija 
nav pieņēmusi oficiālu lēmumu par pasākumu, bet Vācija par šo pasākumu ir informējusi 
Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta dienestus, un ir notikusi iepriekšēja neformāla 
viedokļu apmaiņa. Pasākumam ir skaidri mērķi vides jomā. Principā Komisija uzskata, ka 
pasākums, ja tas ir valsts atbalsts, ir saderīgs ar iekšējo tirgu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu, ja ir izpildītas visas 
nepieciešamās prasības vides aizsardzības atbalstam.

Jebkurā gadījumā Komisija neredz diskriminējošu elementu, kas, kā apgalvo lūgumraksta 
iesniedzējs, radītu neizdevīgus apstākļus dažiem automobiļu ražotājiem vai atbilstīgiem 
modeļiem. Nosacījumi attiecībā uz kataloga neto cenas atlaidi ir vienādi visiem atbilstīgajiem 
automobiļiem neatkarīgi no īstenotās tirdzniecības stratēģijas un cenu politikas un nav pretrunā 
ES tiesību aktiem. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja sniegtā 
informācija nevar būt par pamatu, lai pašlaik Komisija turpinātu izskatīt šo jautājumu.


