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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την μικροπαραγωγή - μικρής 
κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
((2012/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (2009/28/EC)1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας" και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (COM(2012)0663), 
SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας" (COM(2012)0271),

– έχοντας υπόψη την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και τις συνέπειές της στην 
παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και τις συνέπειές της για τον 
οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων και την μικροσυμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση 
του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση (A7 (2010) 0485)4,

– έχοντας υπόψη την γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή για την παραγωγή ενέργειας 
μικρής κλίμακας  (E-010355/2011)5

– έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την παραγωγή 
ενέργειας μικρής κλίμακας  (OQ O-2013-000031)

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε ενέργεια επαρκή για ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο ζωής αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο εξαρτάται από 
εισαγωγές από τρίτες χώρες για τον ενεργειακό εφοδιασμό της και κατά συνέπεια 

                                               
1 ΕΕ L 140 5.6.2009, σ. 16.
2 ΕΕ 315 14.11.2012, σ. 1.
3 ΕΕ L 285 31.10.2009, σ. 10.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0485.
5 ΕΕ C 168 E, 14.06.2012.
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απαιτείται αλλαγή προκειμένου να εξασφαλίσει τους στόχους της όσον αφορά το κλίμα, 
την ενέργεια και την ανάπτυξη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ορυκτών καυσίμων ως πηγή ενέργειας έχει αυξήσει τα 
επίπεδα CO2 στην ατμόσφαιρά μας και κατά συνέπεια έχει συμβάλει στην παγκόσμια 
αλλαγή του κλίματος· ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχους για την παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2020 και αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα πλαίσιο 
για τις πολιτικές στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας για το 2030· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ειδική στρατηγική για την παραγωγή ενέργειας 
μικρής κλίμακας (μικροπαραγωγή) και ότι οι σχετικές διατάξεις είναι διεσπαρμένες σε 
ποικίλες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναλάβουν την 
πρωτοπορία και να αντιμετωπίσουν το θέμα της ενεργειακής μετάβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη για συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ανεξάρτητα από 
εισόδημα και πλούτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας 
βοηθά στην καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και σε οικονομική ανάπτυξη και μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο τρόπο 
αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει μια 
ευκαιρία για τα επιμέρους νοικοκυριά, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τις 
κοινότητες, ώστε να αναδειχθούν σε παραγωγούς ενέργειας· ότι οι καταναλωτές αποκτούν 
επίγνωση των αποδοτικών τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας· ότι η 
ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και 
θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια περισσότερο αειφόρο και συμμετοχική κοινωνία· 
ότι η ανακοίνωση για την εσωτερική αγορά ενέργειας αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
ενδυνάμωσης των "επαγγελματιών καταναλωτών" αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην αγορά προκειμένου να επιτευχθεί μια 
κοινωνία "επαγγελματιών καταναλωτών"·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η μικροπαραγωγή μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας σε 
μικρή κλίμακα διαφέρουν ευρέως από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ έχουν σε μεγάλο βαθμό αμελήσει τα ζητήματα της παραγωγής ενέργειας μικρής 
κλίμακας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Εισαγωγή

1. επαναβεβαιώνει ότι η μικροπαραγωγή θα αποτελέσει ζωτικό στοιχείο στη μελλοντική 
παραγωγή ενέργειας, εάν η Ευρώπη θέλει να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους της 
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

2. υπενθυμίζει ότι η επιτυχής υιοθέτηση της μικροπαραγωγής εξαρτάται από πολλούς 
διαφορετικούς παράγοντες, όπως μια καλώς λειτουργούσα ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
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ενέργειας, καθώς και αποτελεσματικές πολιτικές για την κινητροδότηση της 
μικροπαραγωγής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

3. επισημαίνει ότι η ενεργειακή ένδεια αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα· υπογραμμίζει ότι η 
διευκόλυνση της μικροπαραγωγής μπορεί να ενδυναμώσει τους καταναλωτές ώστε να 
έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην χρήση της ενέργειας που πραγματοποιούν και να 
μειώσουν την ενεργειακή ένδεια· ζητεί να δοθεί ειδική προσοχή στους ενοίκους οι οποίοι 
συχνά αποτρέπονται από βελτιώσεις αποδοτικότητας και από την παραγωγή της δικής 
τους ενέργειας·

4. επισημαίνει τη σημασία της προώθησης τοπικών συνεταιρισμών ανανεώσιμης ενέργειας 
προκειμένου αν αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών, να βελτιωθεί η προσπελασιμότητα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να δημιουργηθούν οικονομικές επενδύσεις·

5. παρατηρεί ότι λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με τη δυναμικότητα και με το 
μελλοντικό δυναμικό της μικροπαραγωγής στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η καλύτερη γνώση 
θα επέτρεπε στη μικροπαραγωγή να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην κλιματική, 
ενεργειακή και βιομηχανική πολιτική· 

6. παρατηρεί ότι η υιοθέτηση της μικροπαραγωγής σε μεγάλη κλίμακα θα έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στα δίκτυα, οδηγώντας σε μεγάλες προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές και 
τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων σε διάφορα επίπεδα·

Ρυθμιστικό πλαίσιο

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τις
ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές συστήματος σε σχέση με την απλούστευση του 
διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη λειτουργία και τη σύνδεση μονάδων 
μικροπαραγωγής στο δίκτυο·

8. επισημαίνει ότι ο ρόλος των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής (DSO) σε ένα πιο
αποκεντρωμένο δίκτυο ενέργειας εξελίσσεται ταχέως και απαιτεί διευκρίνιση· καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να προσδιορίσουν αυτό το ρόλο 
και να ενθαρρύνουν τους DSO να επενδύσουν στο δίκτυο διανομής, με στόχο να 
βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα του ενεργειακού δικτύου·

9. πιστεύει ότι απαιτείται αποτελεσματική συντονισμένη δράση σχετικά με την παραγωγή
ενέργειας  μικρής κλίμακας σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο της δημιουργίας της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

10. παρατηρεί ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι και δομές ως
προς τις φορολογικές και νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την μικροπαραγωγή, πράγμα
που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την ευρεία αποδοχή της μικροπαραγωγής και καλεί 
την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό και την εξάλειψη 
παρόμοιων φραγμών·

Υποδομή, προϊόντα και πρότυπα
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11.   προτείνει να αναθεωρηθεί η νομοθεσία της ΕΕ που διέπει τις μετρήσεις κατανάλωσης
έτσι ώστε να τυποποιηθούν και να διευκολυνθούν δραστηριότητες "επαγγελματιών
καταναλωτών" στο δίκτυο και να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διαχείριση της
διανομής· ζητεί να καταστεί δυνατή η μεταφορά ενέργειας μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών και σε μικρή κλίματα, για παράδειγμα σε μια γειτονιά ή έναν συνεταιρισμό·

12. υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί μικρής κλίμακας αλληλεπιδρούν με το δίκτυο διανομής με
διαφορετικούς τρόπους από τους παραγωγούς μεγάλης κλίμακας και κατά συνέπεια 
πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση στη μελλοντική νομοθεσία·

13. έχει επίγνωση του ότι η σημαντική αποδοχή της μικροπαραγωγής θα μπορούσε να
οδηγήσει σε προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση των δικτύων διανομής, σχετιζόμενες
με την αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να
διευκολύνουν την πρόσβαση των μικροπαραγωγών στο δίκτυο αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα το ζήτημα των δαπανών του δικτύου που συνδέονται με την μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της αποτελεσματικής διαχείρισης του δικτύου·

14. παρατηρεί ότι τα έργα ιδιοκτησίας έχουν μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής και κατά συνέπεια
πρέπει να διευκολύνονται· υπενθυμίζει ότι οι συγκεντρωτές θα μπορούσαν  να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση του έργου αυτού αλλά ότι ο ρόλος 
τους μέχρι στιγμής είναι ασαφής στην ευρωπαϊκή νομοθεσία·

15. φρονεί ότι οποιαδήποτε νομοθεσία στον τομέα της μικροπαραγωγής πρέπει να είναι
σύμφωνη με τους κώδικες δικτύων· ζητεί ενεργητική διαχείριση του συστήματος δικτύου
διανομής, κάτι που απαιτεί έντονη συνεργασία μεταξύ  DSO και Διαχειριστών Δικτύου 
Μεταφοράς (TSO)·

Ειδικές ενέργειες

16. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια σφαιρική εκτίμηση της δυνητικής δυναμικότητας
μικροπαραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυνητικού αντικτύπου που θα
είχε στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας η μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση της 
μικροπαραγωγής·

17. αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβει ηγετική θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση στην
πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια και κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή να
συμπεριλάβει στο υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής στρατηγικές για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας σε μικρή κλίμακα, αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία της και 
διευκολύνοντας την υιοθέτησή της στα κράτη μέλη·

18. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα της μικροπαραγωγής σε μελλοντική
ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία, ιδίως στο πλαίσιο της μελλοντικής δέσμης μέτρων της 
ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια στον ορίζοντα του 2030·

19. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά, μαζί με τα κράτη μέλη, τις υφιστάμενες
δομές κόστους στο ενεργειακό δίκτυο και να προσφέρει καθοδήγηση ως προς τους
τρόπους διευκόλυνσης της παροχής αδειών, της πρόσβασης στο δίκτυο και της 
λειτουργίας μονάδων μικροπαραγωγής.


