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B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon mikrotootmise – väikese ulatusega elektri- ja 
soojatootmise kohta
(2012/2930(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse direktiivi taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta (2009/28/EÜ)1,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Toimiv energiaturg” ja sellele lisatud töödokumente 
(COM(2012)0663), SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu oluline osaline” 
(COM(2012)0271),

–  võttes arvesse direktiivi, milles käsitletakse energiatõhusust ning selle mõju sooja- ja 
energiatootmisele2,

–  võttes arvesse ökodisaini direktiivi ning selle mõju ökoloogilisele tootedisainile ja 
mikrokoostootmisele3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni energiatõhususe tegevuskava 
läbivaatamise kohta (A7 (2010) 0485)4,

–  võttes arvesse elektri mikrotoomist käsitlevat kirjalikult vastatavat küsimust komisjonile 
(E-010355/2011)5,

–  võttes arvesse elektri mikrotoomist käsitlevat suuliselt vastatavat küsimust komisjonile 
(OQ O-2013-000031),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et õigus juurdepääsule inimväärseks elatustasemeks piisavale energiale on 
kõigi põhiõigus;

B. arvestades, et Euroopa Liit on oma energiavarustuse puhul üha suuremas sõltuvuses 
kolmandate riikide impordist ning seepärast on vaja muutusi, et tagada ELi kliima-, 
energia- ja kasvualaste eesmärkide saavutamine;

C. arvestades, et fossiilkütuste kasutamine energiaallikana on suurendanud CO2 taset meie 
atmosfääris ning aidanud nii kaasa ülemaailmsele kliimamuutusele; arvestades, et 

                                               
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.
2 ELT L 315, 14.11.2012, lk 1.
3 ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0485.
5 ELT C 168 E, 14.6.2012.
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Euroopa Liit on seadnud taastuvenergia tootmise alased eesmärgid aastaks 2020 ning 
töötab praegu välja 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku; arvestades, et 
väikese ulatusega energiatootmist (mikrotootmist) käsitlevat eristrateegiat praegu ei ole 
ning asjassepuutuvad sätted peituvad paljudes seadusandlikes ja muudes kui 
seadusandlikes algatustes;

D. arvestades, et Euroopa Liidu liidrid peaksid hakkama juhtima säästvale energiavarustusele 
üleminekut ning võtma arvesse, et sellesse tuleb kaasata kõik Euroopa kodanikud, 
olenemata nende sissetulekust ja jõukusest; arvestades, et väikese ulatusega 
energiatootmine aitab võidelda kütteostuvõimetuse vastu, aitab kaasa uute töökohtade 
loomisele ja majanduskasvule ning võib aidata leida uusi viise finantskriisi 
lahendamiseks;

E. arvestades, et väikese ulatusega energiatootmine avab ühe inimesega leibkondadele, 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning kogukondadele võimaluse saada 
energiatootjaks; arvestades, et tarbijad saavad teadlikuks energiatootmise ja -tarbimise 
tõhusatest viisidest; arvestades, et tarbijate mõjuvõimu suurendamine isikliku elektri- ja 
soojatootmise abil võib muuta ühiskonna kestlikumaks ja kaasavamaks; arvestades, et 
teatises energia siseturu kohta käsitletakse küll tarbijate mõjuvõimu suurendamise 
küsimust, kuid enne tootva tarbimisühiskonna saavutamist tuleb veel tegeleda paljude 
turuprobleemidega;

F. arvestades, et energia mikrotoomisel võib olla oma roll ka ülemaailmsel tasandil;

G. arvestades, et stiimulid väikese ulatusega energia- ja soojatootmiseks on liikmesriigiti väga 
erinevad; arvestades, et ELi poliitikas on Euroopas väikese ulatusega energiatootmise 
küsimust enamasti käsitletud puudulikult;

Sissejuhatus

1. kinnitab, et mikrotootmine on tulevase energiatootmise oluline osa, kui Euroopa tahab 
saavutada seatud pikaajalisi taastuvenergiaalaseid eesmärke;

2 tuletab meelde, et mikrotootmise edukas juurutamine sõltub paljudest erinevatest 
teguritest, näiteks hästitoimivast Euroopa energia siseturust ning tõhusast poliitikast, mille 
eesmärk on soodustada mikrotootmist Euroopa, riiklikul ja kohalikul tasandil; 

3. juhib tähelepanu asjaolule, et kütteostuvõimetus on kasvav probleem; toonitab, et 
mikrotootmise hõlbustamine võib anda tarbijatele suurema kontrolli oma 
energiakasutamise üle ja vähendada kütteostuvõimetust; nõuab, et pöörataks erilist 
tähelepanu üürnikele, kellele tehakse sageli takistusi tõhususe suurendamisel ja oma 
tarbeks energia tootmisel; 

4. märgib, kui oluline on edendada kohalikke taastuvenergiakooperatiive, et suurendada 
kodanike osalemist, ligipääsu taastuvenergiale ja tekitada finantsinvesteeringuid;
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5 märgib, et mikrotootmise suutlikkuse ja tulevase potentsiaali kohta Euroopas on saadaval 
vähe teavet; usub, et parem teave võimaldaks mikrotootmisel etendada murrangulist rolli 
kliima-, energia- ja tööstuspoliitikas,

6 märgib, et mikrotootmise ulatuslik juurutamine mõjutab märkimisväärselt võrke, 
põhjustades suuri probleeme võrkude reguleerijate ja haldurite jaoks eri tasanditel;

Õiguslik raamistik

7. kutsub komisjoni üles koostama reguleerijate ja võrguettevõtjate jaoks suuniseid selle 
kohta, kuidas lihtsustada mikrotootmisüksuste toimimise ja võrguga ühendamisega seotud 
halduskoormust;

8. märgib, et jaotusvõrguettevõtjate roll detsentraliseeritumas energiavõrgus areneb kiiresti 
ja vajab täpsustamist; kutsub komisjoni ja riiklikke reguleerivaid asutusi üles seda rolli 
kindlaks määrama ning ergutama jaotusvõrguettevõtjaid investeerima jaotusvõrkudesse, et 
parandada energiasüsteemi üldist tõhusust;

9. usub, et vaja on väikese ulatusega energiatootmist käsitlevaid tulemuslikke koordineeritud 
meetmeid kogu Euroopas, mis moodustaksid osa Euroopa energia siseturu loomisest;

10. märgib, et liikmesriikidel on erinevad eesmärgid ja struktuurid mikrotootmist käsitlevate 
maksu- ja õigussätete jaoks, mis võib takistada mikrotootmise laialdast juurutamist, ning 
palub, et komisjon teeks liikmesriikidega koostööd selliste takistuste kindlakstegemiseks 
ja kõrvaldamiseks;

Taristu, tooted ja standardid

11. soovitab läbi vaadata arvesteid käsitlevad ELi õigusaktid, et standardida ja hõlbustada 
tootvate tarbijate tegevust võrgus ning hõlbustada jaotuse tulemuslikku haldust; nõuab 
võimalust energiaülekandeks tootja ja tarbija vahel ka väikeses ulatuses, näiteks 
naabruskonnas või kooperatiivis;

12. tuletab meelde, et väikese ulatusega generaatorid toimivad koos jaotusvõrguga 
teistsugusel viisil kui suure ulatusega generaatorid ning seepärast tuleks neid tulevastes 
seadusandlikes aktides käsitleda teisiti;

13. on teadlik asjaolust, et märkimisväärne mikrotootmise kasutuselevõtt võib põhjustada 
probleeme jaotusvõrgu haldamises, mis on seotud energia nõudluse ja varustuse 
vastavusse viimisega; palub liikmesriikidel hõlbustada mikrotootjate juurdepääsu võrgule 
ning tegeleda samaaegselt väikese ulatusega energiatootmisega seotud võrgukulude ja 
tõhusa võrguhalduse säilitamisega;

14. märgib, et omandiprojekte on tõendatult paremini vastu võetud ja seega tuleks neid 
soodustada, tuletab meelde, et vahendajatel võib olla oluline osa selle hõlbustamisel, kuid 
et seni ei ole Euroopa seadusaktides nende roll olnud selge;
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15. nendib, et kõik mikrotootmise valdkonda käsitlevad õigusaktid peavad olema kooskõlas 
võrgukoodidega; nõuab aktiivset jaotusvõrgu haldust, milleks on vaja kindlat koostööd 
jaotus- ja põhivõrguettevõtjate vahel;

Konkreetsed meetmed

16. palub, et komisjon teostaks Euroopa Liidu mikrotootmise võimaliku suutlikkuse ja 
Euroopa energia siseturule mikrotootmise laialdasest kasutuselevõtust avalduva võimaliku 
mõju tervikliku hindamise;

17. tunnistab, kui tähtis on Euroopa Liidu juhtpositsioon kliima- ja energiapoliitika vallas 
ning kutsub seetõttu komisjoni üles lisama väikese ulatusega elektri- ja soojatootmise 
strateegiaid olemasolevasse poliitikaraamistikku, tunnistades seega selle tähtsust ja 
soodustades selle juurutamist liikmesriikides;

18. palub, et komisjon käsitleks mikrotootmise küsimust tulevastes energiaalastes Euroopa 
õigusaktides, eelkõige seoses ELi tulevase, 2030. aasta kliima- ja energiapaketiga;

19. palub, et komisjon uuriks koos liikmesriikidega põhjalikult energiavõrgu olemasolevaid 
kulustruktuure ning annaks juhiseid selle kohta, kuidas hõlbustada mikrotootmisüksuste 
lubamist, võrgule juurdepääsu ja toimimist. 


