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Temats: Lūgumraksts Nr. 0088/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Marco 
Warstat, par mikro un mazu vēja turbīnu veicināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro priekšrocības, ko sniedz mikro un mazu vēja turbīnu 
sistēmas ieviešana Vācijā, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu un cīnītos pret klimata 
pārmaiņām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī.

 Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz mazu vēja turbīnu potenciālu un norāda uz dažiem 
konkrētiem jautājumiem saistībā ar to atļaušanu un finansiālo atbalstu Vācijā salīdzinājumā ar 
lielākām iekārtām. 

ES ir noteikusi sasniegt atjaunojamo energoresursu mērķrādītāju vismaz 32% apmērā līdz 
2030. gadam. Dalībvalstis savu ieguldījumu minētā mērķrādītāja sasniegšanā ir noteikušas kā 
daļu no integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem (NECP) saskaņā ar 
pārvaldības procesu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/19991, un 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regula (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 
663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 
2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ) OV L 328, 
21.12.2018., 1.-77. lpp.
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tām ir jāievieš rīcībpolitikas un pasākumi, lai nodrošinātu savu ieguldījumu. 

 No NECP izriet, ka jāapraksta ikvienas atjaunojamās energoresursu tehnoloģijas (tostarp vēja 
enerģijas) ieguldījums. Tādējādi dalībvalstu ziņā ir izlemt, kuras tehnoloģijas izmantot un kurās 
vietās izvietot atjaunojamo energoresursu iekārtas. Savā 2020. gada 10. jūnija NECP2 Vācija 
noteica savu ieguldījumu ES atjaunojamās enerģijas mērķrādītāja sasniegšanā 30% apmērā 
2030. gadam un aprakstīja rīcībpolitikas un pasākumus šīs vērtības sasniegšanai. Komisija 
nodrošina tiesisko regulējumu, kā arī iniciatīvas, lai veicinātu atjaunojamās enerģijas mērķu 
rentablu sasniegšanu. Piemēram, pārstrādātā Atjaunojamo energoresursu direktīva3, kas 
jātransponē valstu tiesību aktos līdz 2021. gada 30. jūnijam, nodrošina jaunu regulējumu 
atjaunojamo energoresursu enerģijai ES. Tajā noteikts, ka dalībvalstīm ir jāizstrādā atbalsta 
shēmas tā, lai stimulētu to integrāciju elektroenerģijas ražošanas tirgū un ļautu dalībvalstīm 
veicināt mazo iekārtu ierīkošanu, piemēram, piemērojot vienkāršotas atļauju piešķiršanas 
procedūras vai atbrīvojot mazās iekārtas no prasības par atbalstu, ko piešķir konkursa kārtībā. 
Turklāt dalībvalstīm ir jāievieš veicinošs satvars, lai veicinātu un atvieglotu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu4. Tas jo īpaši nāks par labu mazām iekārtām. 

Secinājums

Balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt nekādu 
ES vides tiesību pārkāpumu. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs nesniedz nekādus pierādījumus, 
kas pamatotu apgalvojumus.

2https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/I/integrierter-nationaler-energie-
klimaplan.pdf?__blob=publicationFile&v=6
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82.-209. lpp.).
4 Kā definēts Direktīvas (ES) 2018/2001 2. pantā.
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