
  كوروناجائحة نتيجة  يعدم حدوث أي تأخير في تنفيذ التحول الطاقو نضمنألتماير: 
  
  الطاقة تشريعاتفي  عديالتقانون ضمان التخطيط وتيعتمد البوندستاغ  
  

جددة المت اتتعديل قانون الطاقل ومقترحاتقانون ضمان التخطيط مشروع  أمسالبرلمان األلماني مساء أقر البوندستاغ 
ت عديالالتهذه  من شأنو. يةتحادالحكومة اال ها إليهي أحالتتال الطاقةفي مجال  خرىاألحكام األبعض  للتعديو 2017لعام 

  . كوروناأزمة زمن في  ويالطاق لتحولفي ضمان نجاح ا أن تساهم
  

عدم حدوث أي تأخير ن نضمن ينوالقهذه التعديالت ل من خاللفي هذا الخصوص: " ألتماير وزير االقتصاد االتحاديوقال 
قانون ضمان التخطيط إمكانية تنفيذ إجراءات تخطيط حيث نؤمن من خالل كورونا جائحة في تنفيذ التحول الطاقوي نتيجة 

ونية في ت القانعديالالتومن خالل بسرعة حتى أثناء جائحة كورونا.  توسيع شبكة الكهرباءيخص  مافيمثال  وموافقة مهمة
ي ف ةالمشاركاألطراف سلبي على بشكل لقيود والتأخيرات الحالية ا تأثيرعدم  كذلكمجال الطاقات المتجددة نضمن 

  ”السوق.
  

يضمن قانون ضمان التخطيط استمرار إجراءات التخطيط والموافقة وإجراءات اتخاذ قرار خاصة بمشاركة الجمهور 
لخطوات اإلجرائية في اإلجراءات الرسمية التي كانت تتطلب بعض البدائل الرقمية ليسمح القانون بانظامي حيث بشكل 

تقديم تتعلق بأو مؤتمرات  شفهيةمفاوضات ومناقشة لل مواعيديمكن إجراء وهكذا لمعنيين. ل الشخصي حضورحتى اآلن ال
  اإلنترنت أو مؤتمرات الهاتف أو الفيديو. ن طريقع الطلب

  
تطرق إلى ي الطاقةفي مجال  خرىاألحكام األتعديل بعض و (EEG) 2017المتجددة لعام  اتلطاقا قانون تعديل قانونإن 

ز مجال تعزيتنشأ أثناء  قد الصعوبات التيبعض عالج يالطاقة و وانينقمجال في  الضرورية عاجلةال بعض المواضيع
وفقاً لقانون  وتخفيضات حكوميحقوق الحصول على دعم يضمن ما هذا . و19-كوفيد جائحة جراءالمتجددة  اتالطاق

ينص القانون  تأخيراتالناتجة عن حالة الوباء التي قد تؤدي إلى الظروف الخاصة  من أجل مراعاة الطاقات المتجددة:
من العام الجاري وذلك في  نوفمبر 30 في وقت الحق لغاية على دعم لحصوللطلبات إثباتات تتعلق بالتقديم ب السماحعلى 

جددة المت اتالطاق مهل المحددة من أجل تنفيذ مشاريع منشآت. وفي الوقت نفسه تم تمديد الويض الخاصإطار نظام التع
تم منح تمديد لمدة ستة أشهر لالمتثال للوائح الفنية لمحطات كما أنه ي. إضافية لمدة ستة أشهرلتي قد حصلت على الموافقة ا

ت عديالهذه التوتؤدي . في ظروف أخرى 2020يونيو  30بحلول  هاتشغيل بدأيكان من المفترض ان توليد الطاقة التي 
وج الخرعلى  في أنحاء البالد المفروضةالصعوبات الناتجة عن قيود بخصوص  ةقانونيخاصةً إلى وضع الضمانات ال

   .19-كوفيد في أعقاب جائحةتواصل وال
  

المشاركة بمح لها يسالذي لمواطنين التابعة لقة شركات الطاالخاص ب متيازاالالقانون بشكل دائم  لغيباإلضافة إلى ذلك ي
 أدىن إذ أ االنبعاثاتمن حماية الن ينوابموجب قمسبق إذن الحصول على طاقة الرياح البرية دون مشاريع ل مناقصاتفي 
  . دفيما بع هانشآت الخاصة بمالبناء أبداً إلى العديد من العطاءات المضاربة للغاية التي لم يتم  في الماضي الحقهذا 

  
لبحرية للمالحة اة تحاديتتمتع الوكالة اال 2021تحديد المناطق المناسبة للمناقصات لطاقة الرياح البحرية في عام من أجل و
  في هذا الخصوص. صدار مرسوم إل لصالحيةبا منذ اآلن (BSH)  علم الشبكات المائيةو
  

 .المقبل يوم الجمعة الوالياتي مجلس قوانين فحول هذه الومن المقرر أن يتم التشاور النهائي 


