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B7-0000/2013

Europa-Parlamentets beslutning om mikrokraftvarmeproduktion – elektricitets- og 
varmeproduktion i lille målestok

Europa-Parlamentet,

– der henviser til direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 
(2009/28/EF)1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Et fungerende indre energimarked" 
(COM(2012)0663) og de tilhørende arbejdsdokumenter, SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Vedvarende energi: en stor aktør på det 
europæiske energimarked" (COM(2012)0271),

– der henviser til direktivet om energieffektivitet og dets betydning for varme- og el-
produktion2,

– der henviser til direktivet om miljøvenligt design og dets betydning for miljøvenlig 
produktudformning og mikrokraftvarmeproduktion3,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning om revision af handlingsplanen for 
energieffektivitet (P7_TA(2010)0485)4,

– der henviser til forespørgsel til skriftlig besvarelse til Kommissionen om 
mikrokraftvarmeproduktion (E-010355/2011)5,

– der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om 
mikrokraftvarmeproduktion (OQ O-2013-000031),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at retten til adgang til tilstrækkelig energi til en anstændig levestandard er 
en grundlæggende rettighed for alle;

B. der henviser til, at Den Europæiske Union i stigende grad er afhængig af import fra 
tredjelande til sin energiforsyning, og at der derfor er behov for forandring for at sikre 
EU's klima-, energi- og vækstmål;

C. der henviser til, at anvendelsen af fossile brændstoffer som energikilde har øget mængden 
af CO2 i vores atmosfære og derved bidraget til globale klimaforandringer; der henviser 
til, at Den Europæiske Union har opstillet mål for vedvarende energiproduktion for 2020 

                                               
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.
2 EUT 315 af 14.11.2012, s. 1.
3 EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0485.
5 EUT C 168 E af 14.6.2012.
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og i øjeblikket arbejder på en politikramme for klima- og energipolitikken frem til 2030; 
der henviser til, at der i øjeblikket ikke findes nogen konkret strategi for energiproduktion 
i lille målestok (mikrokraftvarmeproduktion), og at de relevante bestemmelser er spredt 
over en række lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige initiativer;

D. der henviser til, at Den Europæiske Unions ledere bør gå forrest med håndteringen af 
energiomlægningen under hensyntagen til behovet for at inddrage alle EU-borgere uanset 
deres indkomst og formue; der henviser til, at energiproduktion i lille målestok bidrager til 
bekæmpelsen af energifattigdom, medfører skabelse af nye job og økonomisk vækst og 
kan føre frem til en ny måde at tackle den finansielle krise på;

E. der henviser til, at energiproduktion i lille målestok er en mulighed for, at 
enkelthusstande, små og mellemstore virksomheder og lokalsamfund kan blive 
energiproducenter; der henviser til, at forbrugerne bliver bevidste om effektive måder at 
producere og forbruge energi på; der henviser til, at det kan føre til et mere bæredygtigt og 
deltagende samfund, hvis forbrugerne sættes i stand til at producere deres egen elektricitet 
og varme; der henviser til, at meddelelsen om det indre energimarked behandler 
spørgsmålet om styrkelse af producent-forbrugere, men at der stadig er mange 
udfordringer på markedet, som skal tackles, for at der kan opnås et producent-
forbrugersamfund;

F. der henviser til, at mikroenergiproduktion også kan spille en rolle på globalt plan;

G. der henviser til, at incitamenterne til kraftvarmeproduktion i lille målestok er vidt 
forskellige i medlemstaterne; der henviser til, at EU's politikker i det store hele har 
forsømt at behandle spørgsmålet om energiproduktion i lille målestok i Europa;

Indledning

1. bekræfter, at mikrokraftvarmeproduktion vil være et vigtigt element i fremtidens 
energiproduktion, hvis Europa skal opfylde sine mål om vedvarende energi på lang sigt;

2. minder om, at en vellykket udbredelse af mikrokraftvarmeproduktion afhænger af mange 
faktorer, såsom et velfungerende europæisk indre energimarked samt effektive politikker 
med sigte på at skabe incitamenter for mikrokraftvarmeproduktion på europæisk, nationalt 
og lokalt plan; 

3. gør opmærksom på, at energifattigdom er et voksende problem; fremhæver, at fremme af 
mikrokraftvarmeproduktion kan sætte forbrugerne i stand til at få større kontrol over deres 
energiforbrug og mindske energifattigdommen; opfordrer til, at der sættes særligt fokus på 
lejere, som ofte er afskrækkede fra energiforbedringer og fra at producere deres egen 
energi; 

4. bemærker betydningen af at fremme lokale kooperativer inden for vedvarende energi med 
sigte på at øge borgernes deltagelse, forbedre adgangen til vedvarende energi og generere 
økonomiske investeringer;

5. konstaterer, at der ikke findes megen information om kapaciteten til og det fremtidige 
potentiale i mikrokraftvarmeproduktion i Europa; tror, at øget viden ville gøre det muligt 
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for mikrokraftvarmeproduktion at spille en afgørende rolle i klima-, energi- og 
erhvervspolitikken;

6. bemærker, at en stor udbredelse af mikrokraftvarmeproduktion vil få betydelig 
indvirkning på nettene, hvilket vil medføre store udfordringer for tilsynsmyndigheder og 
operatører på forskellige niveauer;

Lovgivningsramme

7. opfordrer Europa-Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for tilsynsmyndigheder og 
systemoperatører, om hvordan de kan forenkle de administrative byrder, der er knyttet til 
driften og opkoblingen af mikrokraftvarmeproduktionsenheder til nettet;

8. konstaterer, at rollen som distributionssystemoperatør (DSO) i et mere decentraliseret 
energinet er i hastig udvikling, og anmoder om afklaring; opfordrer Europa-
Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder til at præcisere denne rolle og 
tilskynde DSO'er til at investere i distributionssystemet med henblik på at forbedre 
energisystemets samlede effektivitet;

9. mener, at der er behov for en effektiv samordnet indsats vedrørende energiproduktion i 
lille målestok i hele Europa som en del af etableringen af EU's indre energimarked;

10. konstaterer, at forskellige medlemsstater har forskellige mål med og strukturer for deres 
skattemæssige og retlige bestemmelser, som omhandler mikrokraftvarmeproduktion, og 
som kan være en hindring for en større udbredelse af mikrokraftvarmeproduktion, og 
opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at indkredse og 
fjerne sådanne barrierer;

Infrastruktur, produkter og standarder

11. foreslår, at EU-lovgivningen om forbrugsmåling revideres med henblik på at standardisere 
og fremme producent-forbrugeres aktiviteter på nettet og fremme effektiv styring af 
distributionen; anmoder om, at det også gøres muligt at overføre energi mellem producent 
og forbruger i lille målestok, f.eks. i et boligkvarter eller kooperativ;

12. minder om, at små generatorer interagerer anderledes med distributionsnettet end store 
generatorer og derfor bør behandles anderledes i fremtidig lovgivning;

13. er klar over, at en betydelig udbredelse af mikrokraftvarmeproduktion kan medføre 
udfordringer for forvaltningen af distributionsnettene med hensyn til at matche 
efterspørgslen efter energi med udbuddet; opfordrer medlemsstaterne til at lette 
mikrogeneratorers adgang til nettet og samtidig se på spørgsmålet om netomkostninger i 
forbindelse med energiproduktion i lille målestok og bevarelse af en effektiv 
netforvaltning;

14. bemærker, at det er påvist, at ejerskabsprojekter har en større grad af accept og derfor bør 
fremmes, og minder om, at aggregatorer vil kunne spille en vigtig rolle med hensyn til at 
fremme disse, men at deres rolle hidtil har været uklar i EU-lovgivningen;
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15. anfører, at al lovgivning vedrørende mikrokraftvarmeproduktion bør være i 
overensstemmelse med netreglerne; anmoder om en aktiv distributionssystemforvaltning, 
hvilket kræver et stærkt samarbejde mellem DSO'er og transmissionssystemoperatører 
(TSO'er);

Konkrete foranstaltninger

16. opfordrer Kommissionen til at foretage en omfattende vurdering af den potentielle 
kapacitet til mikrokraftvarmeproduktion i Den Europæiske Union og den potentielle 
virkning af en stor udbredelse af mikrokraftvarmeproduktion på EU's indre energimarked;

17. erkender betydningen af EU-lederskab inden for klima- og energipolitik og opfordrer 
derfor Kommissionen til at indarbejde strategier for elektricitets- og varmeproduktion i 
lille målestok i den eksisterende politikramme og dermed anerkende dens betydning og 
fremme dens udbredelse i medlemsstaterne;

18. opfordrer Kommissionen til at beskæftige sig med mikrokraftvarmeproduktion i fremtidig 
EU-lovgivning om energi, navnlig i forbindelse med EU's kommende klima- og 
energipakke for 2030;

19. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at se nøje på de eksisterende 
omkostningsstrukturer i energinettet og opstille retningslinjer for, hvordan man kan 
fremme opnåelsen af tilladelse til, netadgangen for og driften af 
mikrokraftvarmeproduktionsenheder. 


