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Euroopan parlamentin päätöslauselma energian mikrotuotannosta eli pienimuotoisesta 
sähkön- ja lämmöntuotannosta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon direktiivin uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (2009/28/EY)1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Energian sisämarkkinat toimiviksi” ja siihen 
liittyvät valmisteluasiakirjat (COM(2012)0663, SWD(2012)0367, SWD(2012)0368),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ‘Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan 
energiamarkkinoilla’ (COM(2012)0271),

– ottaa huomioon energiatehokkuusdirektiivin ja sen vaikutukset lämmön- ja 
energiantuotantoon2,

– ottaa huomioon ekologista suunnittelua koskevan direktiivin ja sen vaikutukset tuotteiden 
ekosuunnitteluun sekä sähkön ja lämmön mikroyhteistuotantoon3,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman 
energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta (P7_TA(2010)0485)4,

– ottaa huomioon komissiolle osoitetun kirjallisen kysymyksen energian mikrotuotannosta 
(E-010355/2011)5, 

– ottaa huomioon komissiolle osoitetun suullisen kysymyksen energian mikrotuotannosta 
(O-000031/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ihmisarvoisen elämän mahdollistava riittävän energian saatavuus on 
kaikkien perusoikeus;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on koko ajan riippuvaisempi kolmansista maista 
tuodusta energiasta ja siksi tarvitaan muutosta ilmastoa, energiaa ja kasvua koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

C. ottaa huomioon, että fossiiliset polttoaineet ovat energialähteenä lisänneet hiilidioksidin 
määrää ilmakehässämme ja siten myötävaikuttaneet maailmanlaajuiseen 
ilmastonmuutokseen; ottaa huomioon, että Euroopan unioni on asettanut tavoitteet 

                                               
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1.
3 EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0485.
5 EUVL C 168 E, 14.6.2012.



RE\934458FI.doc 3/5 PE510.530v02-00

FI

uusiutuvan energiantuotannolle vuodeksi 2020 ja työskentelee parhaillaan vuoden 2030 
ilmasto- ja energiapolitiikan kehyksen laatimiseksi; ottaa huomioon, että pienimuotoiselle 
energiantuotannolle (mikrotuotanto) ei ole strategiaa ja että asiaa koskevat säännökset 
ovat hajaantuneet moniin lainsäädäntöä ja muita aloja koskeviin aloitteisiin;

D. katsoo, että Euroopan unionin johtajien olisi omaksuttava johtoasema uusiin 
energiamuotoihin siirtymisen suhteen ja otettava huomioon, että mukaan on saatava kaikki 
Euroopan kansalaiset tulotasosta ja varakkuudesta riippumatta; ottaa huomioon, että 
pienimuotoinen energiantuotanto auttaa torjumaan energiaköyhyyttä, johtaa uusien 
työpaikkojen ja talouskasvun luomiseen ja saattaa auttaa löytämään uuden keinon 
finanssikriisin torjuntaan;

E. ottaa huomioon, että pienimuotoisella energiantuotannolla yksittäisille kotitalouksille, 
pk-yrityksille ja yhteisöille annetaan mahdollisuus alkaa energiantuottajaksi; ottaa 
huomioon, että kuluttajat saavat tietoa energian tehokkaista tuotanto- ja kulutustavoista; 
ottaa huomioon, että kuluttajille annettava mahdollisuus oman sähkön ja lämmön 
tuottamiseen saattaa johtaa kestävämpään ja osallistavampaan yhteiskuntaan; ottaa 
huomioon, että energian sisämarkkinoita käsittelevässä tiedonannossa otetaan kantaa 
mahdollisuuksien antamiseen tuottajakuluttajille, vaikka markkinoilla onkin vielä paljon 
esteitä ennen tuottajakuluttajayhteiskunnan saavuttamista;

F. katsoo, että energian mikrotuotannolla voi olla merkitystä myös maailmanlaajuisesti;

G. ottaa huomioon, että pienimuotoisen energia- ja lämmöntuotannon kannustimet eroavat 
toisistaan suuresti eri jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että EU:n politiikassa ei juurikaan 
ole otettu huomioon pienimuotoista energiatuotantoa Euroopassa;

Johdanto

1. vakuuttaa, että energian mikrotuotanto tulee olemaan keskeinen elementti tulevaisuuden 
energiantuotannossa, jos Eurooppa aikoo täyttää uusiutuvaa energiaa koskevat 
tavoitteensa pitkällä aikavälillä;

2. muistuttaa, että energian mikrotuotannon onnistunut käynnistäminen riippuu monista 
tekijöistä, kuten hyvin toimivista energian sisämarkkinoista Euroopassa ja mikrotuotantoa 
koskevista tehokkaista kannustimista eurooppalaisella, kansallisella ja paikallisella tasolla;

3. panee merkille, että energiaköyhyys on kasvava ongelma; korostaa, että energian 
mikrotuotannon helpottaminen saattaa antaa kuluttajille lisää mahdollisuuksia hallita 
omaa energiankulutustaan ja siten vähentää energiaköyhyyttä; kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota vuokralaisiin, jotka usein jätetään energiatehokkuutta lisäävien toimien 
ja oman energiatuotannon ulkopuolelle;

4. toteaa, että paikallisten uusiutuvan energian osuuskuntien toimintaa on edistettävä 
kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi, uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksien 
parantamiseksi ja investointien saamiseksi;
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5. toteaa, että energian mikrotuotantoa koskevista valmiuksista ja tulevaisuuden 
potentiaalista Euroopassa on saatavilla niukalti tietoa; katsoo, että tiedon lisääminen 
antaisi mikrotuotannolle mahdollisuuden saavuttaa keskeinen asema ilmasto-, energia- ja 
teollisuuspolitiikassa;

6. toteaa, että energian mikrotuotannon laajamittainen lisääminen vaikuttaisi merkittävästi 
energiaverkkoihin ja aiheuttaisi suuria haasteita verkkojen sääntelystä ja toiminnasta 
vastaaville tahoille kaikilla tasoilla; 

Sääntelykehys

7. kehottaa komissiota laatimaan sääntelijöille ja verkonhaltijoille ohjeet niiden 
hallinnollisten rasitteiden yksinkertaistamiseksi, jotka koskevat energian 
mikrotuotantoyksikköjen toimintaa ja liittämistä sähköverkkoon;

8. toteaa, että hajautetummassa energiaverkossa jakeluverkonhaltijan rooli muuttuu nopeasti 
ja että asiaan kaivataan selkeyttä; kehottaa komissiota ja kansallisia sääntelyelimiä 
täsmentämään tätä asemaa ja kannustamaan jakeluverkonhaltijoita investoimaan 
jakelujärjestelmään energiajärjestelmän kokonaistehokkuuden parantamiseksi;

9. katsoo, että Euroopan pienimuotoista energiantuotantoa koskevat, tehokkaasti 
koordinoidut toimet ovat tarpeen osana sähkön eurooppalaisten sisämarkkinoiden 
luomista;

10. toteaa, että energian mikrotuotantoa koskevilla eri jäsenvaltioiden erilaisilla veroja 
koskevilla ja yleisillä säännöksillä on erilaiset tavoitteet ja rakenteet, mikä saattaa haitata 
mikrotuotannon yleistymistä; kehottaa komissiota yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa 
tällaisten esteiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi;

Infrastruktuuri, tuotteet ja normit

11. ehdottaa, että EU:n mittauslainsäädäntöä olisi tarkistettava sähköverkkoon liittyvän 
tuottajakuluttajatoiminnan normittamiseksi ja helpottamiseksi sekä tehokkaan 
jakelunhallinnan helpottamiseksi; pyytää, että energian siirtäminen tuottajan ja kuluttajan 
välillä olisi mahdollista myös pienimuotoisesti, esimerkiksi naapuruston tai osuuskunnan 
kesken;

12. muistuttaa, että pienimuotoiset tuottajat toimivat yhdessä jakeluverkon kanssa eri tavoin 
kuin suuren mittakaavan tuottajat ja siksi niitä olisi kohdeltava eri tavalla myös 
lainsäädännössä;

13. ymmärtää, että mikrotuotannon yleistyminen saattaisi johtaa jakeluverkossa haasteisiin, 
jotka liittyvät energian kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiseen; kehottaa jäsenvaltioita 
helpottamaan mikrotuottajien pääsyä sähköverkkoon samalla, kun otetaan huomioon 
kysymykset pienimuotoisen energiantuotannon verkkokustannuksista ja tehokkaan 
verkonhallinnan ylläpidosta;
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14. toteaa, että ilmeisesti omistajuushankkeet hyväksytään helpommin, joten niitä olisi 
helpotettava; muistuttaa, että yhteisostoryhmillä saattaisi olla tärkeä rooli asiassa, mutta 
katsoo, että niiden asema on ollut tähän mennessä epäselvä unionin lainsäädännössä;

15. toteaa, että energian mikrotuotantoa koskevan lainsäädännön olisi aina oltava 
verkkosääntöjen mukaista; kehottaa ottamaan käyttöön aktiivisen jakeluverkonhallinnan, 
jossa edellytetään vahvaa yhteistyötä jakeluverkonhaltijoiden ja siirtoverkonhaltijoiden 
välillä;

Erityistoimet

16. kehottaa komissiota toteuttamaan kattavan arvioinnin energian mikrotuotannon 
mahdollisesta kapasiteetista Euroopan unionissa sekä energian mikrotuotannon 
laajamittaisen yleistymisen mahdollisista vaikutuksista energian eurooppalaisiin 
sisämarkkinoihin;

17. ymmärtää, että Euroopan unionin johtavalla asemalla ilmasto- ja energiapolitiikassa on 
suuri merkitys, ja kehottaa siksi komissiota sisällyttämään voimassa olevaan 
toimintakehykseen strategiat pienimuotoisesta sähkön- ja lämmöntuotannosta, jolloin sen 
merkitys tunnustettaisiin ja sen yleistymistä jäsenvaltioissa helpotettaisiin;

18. kehottaa komissiota ottamaan energian mikrotuotannon esiin tulevassa Euroopan 
energialainsäädännössä, etenkin EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiapaketin yhteydessä;

19. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarkastelemaan huolella 
energiaverkkojen kustannusrakenteita ja neuvomaan tapoja, joilla helpotetaan energian 
mikrotuotantoyksiköiden lupamenettelyä, pääsyä verkkoon ja toimintaa.


