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Usnesení Evropského parlamentu o mikrogeneraci – malokapacitní výroba elektřiny 
a tepla

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 
(2009/28/ES)1,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zajistit fungování vnitřního trhu s energií“ 
a doprovodné pracovní dokumenty (COM(2012)0663), SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovitelná energie: významný činitel na 
evropském trhu s energií“ (COM(2012)0271),

– s ohledem na směrnici o energetické účinnosti a její dopady na výrobu tepla a elektřiny2,

– s ohledem na směrnici o ekodesignu a její dopady na ekologický design výrobků 
a mikročipů3,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu k revizi akčního plánu pro energetickou 
účinnost (T7-0485/2010)4,

– s ohledem na otázku k písemnému zodpovězení položenou Komisi ohledně 
mikrogenerace (E-010355/2011)5,

– s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení položenou Komisi ohledně mikrogenerace 
(OQ O-2013-000031),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že právo na přístup k množství energie postačujícímu k udržení důstojné 
životní úrovně je základním právem všech občanů;

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie je čím dál tím více závislá na dovozu energie ze třetích 
zemí, a že je tudíž třeba dosáhnout určitých změn, má-li být dosaženo jejích cílů v oblasti 
klimatu, energetiky a růstu;

C. vzhledem k tomu, že využívání fosilních paliv jakožto zdroje energie zvýšilo úrovně CO2
v atmosféře, a napomohlo tak celosvětové změně klimatu; vzhledem k tomu, že Evropská 

                                               
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1.
3 Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0485.
5 Úř. věst. C 168, 14.6.2012.
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unie si stanovila cíle pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 a 
v současnosti se pracuje na jejím rámci pro politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030; vzhledem k tomu, že dodnes neexistuje žádná specifická strategie zabývající se 
malokapacitní výrobou energie (mikrogenerací) a že jsou příslušná ustanovení roztroušena 
v mnoha legislativních a nelegislativních iniciativách;

D. vzhledem k tomu, že čelní představitelé Evropské unie by měli zaujmout vedoucí úlohu při 
řešení problému přechodu na novou energetiku, přičemž zohlední potřebu zapojit všechny 
evropské občany, bez ohledu na jejich příjem či finanční situaci; vzhledem k tomu, že 
malokapacitní energetika napomáhá v boji s energetickou chudobou, vede k vytváření 
nových pracovních míst a hospodářského růstu a může rovněž představovat novou cestu, 
jak čelit finanční krizi;

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní výroba energie představuje pro jednotlivé domácnosti, 
malé a střední podniky a komunity příležitost stát se výrobci energie; vzhledem k tomu, že 
spotřebitelé získávají povědomí o účinných metodách výroby a spotřeby energie; 
vzhledem k tomu, že dát spotřebitelům příležitost vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení o vnitřním trhu 
s energií se zabývá otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-výrobců, přičemž však 
i nadále panuje na tomto trhu řada problémů, které je třeba vyřešit, máme-li dosáhnout 
společnosti spotřebitelů-výrobců;

F. vzhledem k tomu, že mikrogenerace energie může rovněž hrát určitou úlohu na globální 
úrovni;

G. vzhledem k tomu, že pobídky poskytované na podporu rozvoje malokapacitní výroby 
energie a tepla se v jednotlivých členských státech velmi liší; vzhledem k tomu, že 
politikám EU se do značné míry nepodařilo vyřešit problémy spojené s malokapacitní 
výrobou energie v Evropě;

Úvod

1. je přesvědčen, že mikrogenerace se stane zásadní složkou budoucí výroby energie, pokud 
se Evropě podaří dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie;

2. připomíná, že úspěšné využívání mikrogenerace závisí na mnoha různých faktorech, jako 
je např. řádně fungující evropský vnitřní trh s energií či účinné politiky pobídek na 
podporu mikrogenerace na evropské, celostátní a místní úrovni; 

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická chudoba je čím dál tím větším problémem; 
zdůrazňuje, že usnadnění mikrogenerace může spotřebitelům poskytnout větší kontrolu 
nad svým využíváním energie a omezit výskyt energetické chudoby; vyzývá k tomu, aby 
byla zvláštní pozornost věnována nájemníkům, kteří jsou často odrazováni od investic do 
posílení energetické účinnosti a od výroby vlastní energie; 
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4. konstatuje, že je důležité podporovat místní družstva zaměřená na obnovitelnou energii 
s cílem posílit účast občanů, zlepšit dostupnost energie z obnovitelných zdrojů a přilákat 
finanční investice;

5. konstatuje, že existuje jen málo dostupných informací ohledně kapacity a budoucího 
potenciálu mikrogenerace v Evropě; je přesvědčen, že širší povědomí o mikrogeneraci by 
jí umožnilo hrát klíčovou úlohu v rámci klimatické, energetické a průmyslové politiky;

6. konstatuje, že široké využívání mikrogenerace bude mít značné dopady na sítě a bude 
představovat velkou výzvu pro regulační orgány a provozovatele sítí na různých úrovních;

Právní rámec

7. vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala obecné pokyny pro regulační orgány 
a správce systémů týkající se byrokratické zátěže spojené s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich připojením k elektrické síti;

8. konstatuje, že úloha provozovatelů distribučních sítí v decentralizovanější energetické síti 
se rychle vyvíjí a je třeba ji vyjasnit; vyzývá Evropskou komisi a vnitrostátní regulační 
orgány, aby tuto úlohu konkrétněji vymezily a vybízely provozovatele distribučních sítí 
k investování do distribučního systému s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;

9. je přesvědčen, že v rámci vytváření evropského vnitřního trhu s energií je nezbytné 
provádět účinné a koordinované kroky v oblasti malokapacitní výroby energie v Evropě;

10. konstatuje, že jednotlivé členské státy mají rozdílné cíle a struktury, pokud se jedná 
o fiskální a obecně právní ustanovení týkající se mikrogenerace, která mohou 
představovat překážku na cestě k širokému využívání mikrogenerace, a vyzývá Komisi 
k tomu, aby spolupracovala s členskými státy při hledání a odstraňování těchto překážek;

Infrastruktura, produkty a standardy

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU v oblasti měřičů revidovány s cílem standardizovat 
a usnadnit aktivity spotřebitelů-výrobců spojené se sítí a usnadnit účinnou správu 
distribuce; požaduje, aby bylo umožněno převádět technologii mezi výrobcem 
a spotřebitelem i v malém měřítku, např. v rámci sousedství či družstva;

12. připomíná, že interakce malých zařízení na výrobu energie s distribuční sítí probíhá jiným 
způsobem, než je tomu u zařízení velkých, a mělo by se k ní tudíž v budoucích právních 
předpisech přistupovat odlišným způsobem;

13. je si vědom toho, že široké využívání mikrogenerace může vést v rámci provozování 
distribučních sítí k problémům spojeným s vyrovnáváním poptávky po energii a nabídky 
energie; vyzývá členské státy, aby drobným výrobcům energie usnadnily přístup 
k elektrické síti a současně vyřešily problém nákladů spojených se sítí, které vznikají 
malým výrobcům energie, a otázku zachování účinné správy sítě;
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14. konstatuje, že bylo prokázáno, že projekty, které zúčastnění aktéři přijmou za vlastní, mají 
vyšší úroveň přijatelnosti, a jejich zavádění by proto mělo být usnadňováno; připomíná, že 
uskupení příslušných subjektů hrají v tomto usnadňování významnou úlohu, která však 
prozatím zůstává v evropských právních předpisech nejasnou;

15. uvádí, že veškeré právní předpisy v oblasti mikrogenerace by měly odpovídat kodexům 
sítě; vyzývá k aktivní správě distribučních systémů, což si vyžaduje úzkou spolupráci 
mezi provozovateli distribučních sítí a provozovateli přenosových soustav;

Specifické činnosti

16. vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní vyhodnocení potenciálu mikrogenerace 
v Evropské unii a potenciálního dopadu širokého využívání mikrogenerace na evropský 
vnitřní trh s energií;

17. uznává význam vedoucí úlohy Evropské unie v oblasti klimatické a energetické politiky, 
a vyzývá proto Komisi, aby do stávajícího politického rámce začlenila strategie pro 
malokapacitní výrobu elektřiny a tepla, čímž uzná její význam a usnadní rozšiřování jejího 
využívání v členských státech;

18. vyzývá Komisi, aby se v budoucích právních předpisech EU v oblasti energetiky zabývala 
otázkou mikrogenerace, obzvláště pak v rámci budoucího klimaticko-energetického 
balíčku EU pro rok 2030;

19. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy podrobně přezkoumala stávající strukturu 
nákladů v oblasti energetických sítí a vypracovala obecné pokyny uvádějící způsoby, jak 
usnadnit povolování mikrovýrobních jednotek, jejich přístup k síti a jejich provozování; 


