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Резолюция на Европейския парламент относно микропроизводството —
дребномащабно производство на електрическа и топлинна енергия

Европейският парламент,

– като взе предвид Директивата за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници (2009/28/EО)1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За постигане на реално 
функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“, и придружаващите го 
работни документи (COM(2012)0663), SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергията от 
възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“ 
(COM(2012)0271),

–  като взе предвид Директивата за енергийната ефективност и нейните последствия 
за производството на електрическа и топлинна енергия2,

–  като взе предвид Директивата за екодизайна и нейните последствия за 
екологичното проектиране на продукти и комбинираното микропроизводство на 
енергия3,

–  като взе предвид своята резолюция относно преразглеждането на плана за действие 
относно енергийната ефективност (A7 (2010) 0485)4,

–  като взе предвид въпроса с искане за писмен отговор до Комисията относно 
микропроизводството на енергия (E-010355/2011)5,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно 
микропроизводството на енергия (QO O-2013-000031),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че правото на достъп до достатъчна енергия за достоен стандарт 
на живот е основно право за всички;

Б. като има предвид, че Европейският съюз става все по-зависим от внос от трети 
държави за енергийните си доставки и следователно е нужна промяна, за да се 

                                               
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
2 ОВ 315, 14.11.2012 г., стр. 1.
3 ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0485.
5 ОВ C 168 E, 14.6.2012 г.
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осигури постигането на целите му в областта на климата, енергетиката и растежа;

В. като има предвид, че използването на изкопаеми горива като енергиен източник е 
увеличило равнищата на CO2 в нашата атмосфера и така допринася за глобалното 
изменение на климата; като има предвид, че Европейският съюз е определил цели за 
производство на енергия от възобновяеми източници за 2020 г. и в момента работи 
върху рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 г.; като има 
предвид, че към настоящия момент не съществува специфична стратегия относно 
дребномащабното производство на енергия (микропроизводство) и съответните 
разпоредби са разпръснати в многобройни законодателни и незаконодателни 
инициативи;

Г. като има предвид, че лидерите на Европейския съюз следва да поемат водеща роля в 
действията относно енергийния преход, като вземат предвид необходимостта от 
включване на всички европейски граждани без разлика на доходи и имуществено 
положение; като има предвид, че дребномащабната енергетика помага за борба 
срещу енергийната бедност, води до създаване на нови работни места и 
икономически растеж и може да доведе до нов начин за справяне с финансовата 
криза;

Д. като има предвид, че дребномащабното производство на енергия представлява 
възможност едночленните домакинства, малките и средните предприятия и 
общностите да станат производители на енергия; като има предвид, че 
потребителите се осведомяват за ефективни начини да произвеждат и потребяват
енергия; като има предвид, че предоставянето на възможности за потребителите да 
произвеждат собствената си електрическа и топлинна енергия може да доведе до 
по-устойчиво общество с по-голяма степен на участие на хората; като има предвид, 
че в съобщението относно вътрешния пазар на енергия става дума за 
оправомощаване на потребителите/производители, но въпреки това все още трябва 
да се преодолеят много предизвикателства на пазара, за да се постигне общество от 
потребители/производители;

Е. като има предвид, че микропроизводството на енергия може да играе роля и на 
световно равнище;

Ж. като има предвид, че стимулите за дребномащабното производство на електрическа 
и топлинна енергия се различават значително в различните държави членки; като 
има предвид, че политиките на ЕС до голяма степен не разглеждат 
дребномащабното производство на енергия в Европа;

Въведение

1. потвърждава, че микропроизводството на енергия трябва да бъде жизненоважен 
елемент от бъдещото енергийно производство, ако Европа иска да постигне целите 
си за възобновяема енергия в дългосрочен план;

2 припомня, че успешното внедряване на микропроизводството на енергия зависи от 
много различни фактори, като добре функциониращ европейски вътрешен енергиен 
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пазар и ефективни политики за стимулиране на микропроизводството на 
европейско, национално и местно равнище; 

3. посочва, че енергийната бедност е растящ проблем; подчертава, че улесняването на 
микропроизводството може да даде на потребителите повече контрол над 
енергопотреблението им и да намали енергийната бедност; призовава за особено 
внимание към наемателите, които често са възпирани да не извършват подобрения 
за ефективност и да не произвеждат собствена енергия;

4. отбелязва значението на насърчаването на местни кооперации за възобновяема 
енергия, за да се увеличи участието на гражданите, да се подобри достъпността на 
възобновяемата енергия и да се генерират финансови инвестиции;

5 отбелязва, че няма много достъпна информация за капацитета и бъдещия потенциал 
на микропроизводството на енергия в Европа; счита, че по-голямата осведоменост 
би позволила на микропроизводството да играе ключова роля в политиката в 
сферите на климата, енергетиката и индустрията;

6 отбелязва, че широкомащабното въвеждане на микропроизводството ще има 
значително въздействие върху мрежите, като ще доведе до големи промени за 
мрежовите регулатори и оператори на различни равнища;

Регулаторна рамка

7. призовава Европейската комисия да изготви насоки за регулатори и оператори на 
системи относно това, как да опростят административните тежести при 
експлоатирането на инсталации за микропроизводство и свързването им към 
мрежата ;

8. отбелязва, че ролята на операторите на разпределителни мрежи в една по-
децентрализирана енергийна мрежа се развива бързо и изисква изясняване; 
призовава Европейската комисия и националните регулатори да уточнят тази роля и 
да насърчат операторите на разпределителни мрежи да инвестират в 
разпределителната система с оглед на подобряване на цялостната ефективност на 
енергийната система;

9. счита, че са необходими ефективни координирани действия относно 
дребномащабното производство на енергия в цяла Европа като част от създаването 
на вътрешния европейски енергиен пазар;

10. отбелязва, че различните държави членки имат различни цели и структури за своите 
фискални и правни разпоредби относно микропроизводството, които могат да бъдат 
пречки пред широкото внедряване на микропроизводството, и призовава Комисията 
да работи заедно с държавите членки, за да идентифицира и премахне подобни 
бариери;

Инфраструктура, продукти и стандарти
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11. предлага да се преразгледа законодателството на ЕС за измервателните уреди, за да 
се стандартизират и улеснят дейностите на производителите/потребители в мрежата 
и да се улесни ефективното управление на разпределението;  отправя искане да се 
даде възможност за прехвърляне на енергия между производители и потребители 
също и в малък мащаб, например в рамките на един квартал или една кооперативна 
организация;

12. припомня, че дребномащабните производители си взаимодействат с 
разпределителната мрежа по различни начини от едромащабните производители и 
следователно трябва да бъдат третирани по различен начин в бъдещи законодателни 
актове;

13. съзнава, че едно значително внедряване на микропроизводството на енергия би 
могло да доведе до предизвикателства в управлението на разпределителните мрежи, 
свързани с координирането на търсене и предлагане; призовава държавите членки 
да улеснят достъпа до мрежата за микропроизводителите, като решават въпроса за 
мрежовите разходи, свързани с дребномащабното производство на енергия и 
запазват ефективното управление на мрежата;

14. отбелязва, че е доказано, че проектите, включващи собственост, се възприемат по-
добре и поради това следва да се улесняват, и припомня, че групиращите структури 
биха могли да играят важна роля в това улесняване, но до този момент ролята им е 
неизяснена в европейското законодателство;

15. заявява, че всяко законодателство в областта на микропроизводството следва да 
съответства на мрежовите кодекси; призовава за активно управление на 
разпределителните системи, което изисква тясно сътрудничество между 
операторите на разпределителни системи и операторите на преносни системи;

Конкретни дейности

16. призовава Комисията да извърши всеобхватна оценка на потенциалния капацитет за 
микропроизводство на енергия в Европейския съюз и потенциалното въздействие на 
широкомащабното внедряване на микропроизводството на европейския вътрешен 
енергиен пазар;

17. отчита колко е важно Европейският съюз да поеме водеща роля в политиката в 
областта на климата и енергетиката и поради това призовава Комисията да включи 
стратегии за дребномащабно производство на електрическа и топлинна енергия в 
съществуващата политическа рамка, като така признава негово значение и улеснява 
внедряването му в държавите членки;

18. призовава Комисията да включва въпроса за микропроизводството в бъдещото 
европейско законодателство относно енергетиката, особено в контекста на бъдещия 
пакет за климата и енергетиката на ЕС за 2030 г.;

19. призовава Комисията заедно с държавите членки да разгледа внимателно 
съществуващите структури на разходите в енергийната мрежа и да даде насоки за 
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начини за улесняване на издаването на разрешения, достъпа до мрежата и 
експлоатацията на инсталации за микропроизводство на енергия. 


