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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a mikrotermelésről, azaz a kis léptékű 
elektromosáram- és hőtermelésről
(2012/2930(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló irányelvre 
(2009/28/EK)1,

– tekintettel „A belső energiapiac működőképessé tételéről” című bizottsági közleményre és 
az azt kísérő munkadokumentumokra (COM(2012)0663), SWD(2012)367, 
SWD(2012)368,

– tekintettel a „Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője” 
című bizottsági közleményre (COM(2012)0271),

– tekintettel az energiahatékonyságról szóló irányelvre és annak a hő- és energiatermelésre 
vonatkozó hatásaira2,

– tekintettel a környezetbarát tervezésről szóló irányelvre és annak a környezetbarát 
tervezésre és a kapcsolt energiatermelő mikroegységekre vonatkozó hatásaira3,

–  tekintettel az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról szóló európai 
parlamenti állásfoglalásra (A7 (2010) 0485)4,

–  tekintettel a Bizottságnak benyújtott, a mikrotermelésre vonatkozó írásbeli kérdésre (E-
010355/2011)5,

–  tekintettel a Bizottságnak benyújtott, a mikrotermelésre vonatkozó szóbeli kérdésre (OQ 
O-2013-000031),

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel egy elfogadható életszínvonal biztosításához szükséges megfelelő mennyiségű 
energiához való hozzáférés alapvető joga valamennyi embernek;

B. mivel az Európai Unió energiaellátása szempontjából egyre inkább rászorul harmadik 
országokból származó behozatalra, és ezért változásra van szükség az éghajlati, energia-
és növekedési célok biztosítása érdekében;

                                               
1 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
2 HL 315., 2012.11.14., 1. o.
3 HL L 285., 2009.10.31, 10. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0485.
5 HL C 168. E, 2012.6.14.
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C. mivel a fosszilis tüzelőanyag mint energiaforrás emelte a légkör szén-dioxid-szintjét és 
ezáltal hozzájárult a globális éghajlatváltozáshoz; mivel az Európai Unió a megújuló 
energiatermelésre vonatkozó célokat tűzött ki 2020-ra, és jelenleg az éghajlat- és 
energiapolitika 2030-ra vonatkozó keretrendszerén dolgozik; mivel jelenleg nem létezik a 
kis léptékű energiatermelésre (mikrotermelés) vonatkozó konkrét stratégia, és a vonatkozó 
előírások számos különböző jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésben elszórtan 
találhatók;

D. mivel az Európai Unió vezetőinek kezdeményezőknek kell lenniük a fenntartható 
energiaellátásra való átállásban, figyelembe véve, hogy jövedelemtől és vagyoni 
helyzettől függetlenül valamennyi európai polgár részvételére szükség van; mivel a kis 
léptékű energiatermelés elősegíti az energiaszegénység leküzdését, új munkahelyeket 
teremt és a pénzügyi válság újszerű megoldásához vezethet;

E. mivel a kis léptékű energiatermelés lehetőséget kínál az önálló háztartások, kis- és 
középvállalkozások és közösségek számára, hogy maguk is energiatermelőkké váljanak; 
mivel a fogyasztók megismerik az energiatermelés és -fogyasztás hatékony módjait; mivel 
a fogyasztók képessé tétele arra, hogy energiát és hőt termeljenek saját maguk számára, 
fenntarthatóbb és felelősségteljesebb társadalom kialakulását eredményezheti; mivel, bár a 
belső energiapiacról szóló közlemény foglalkozik a termeléshez hozzájáruló fogyasztók 
kérdésével, még mindig számos piaci kihívást kell leküzdeni annak érdekében, hogy egy 
termeléshez hozzájáruló fogyasztói társadalom alakulhasson ki;

F. mivel a kis léptékű energiatermelés globális szinten is szerepet játszhat;

G. mivel a kis léptékű energia- és hőtermelést elősegítő ösztönzők nagyon eltérőek a 
különböző tagállamokban; mivel az uniós politikáknak nem sikerült megoldást adniuk a 
kis léptékű energiatermelés kérdésére Európa-szerte;

Bevezetés

1. megerősíti, hogy a mikrotermelésnek fontos szerepe lesz a jövőbeni energiatermelésben, 
amennyiben Európa hosszú távon teljesíteni kívánja a megújuló energiára vonatkozó 
célkitűzéseit;

2 emlékeztet arra, hogy a mikrotermelés sikeres elterjesztése számos különböző tényezőn 
múlik, mint például egy jól működő európai belső energiapiacon vagy az európai, nemzeti 
és helyi szinten megvalósuló mikrotermelést ösztönző hatékony politikákon; 

3. rámutat arra, hogy az energiaszegénység egyre növekvő probléma; hangsúlyozza, hogy a 
mikrotermelés képessé teheti a fogyasztókat arra, hogy jobban irányítsák 
energiafelhasználásukat és enyhítsék az energiaszegénységet; felhív arra, hogy külön 
figyelmet kell szentelni az olyan fogyasztókra, akik gyakran visszariadnak a hatékonyabb 
megoldásoktól és attól, hogy maguk állítsanak elő energiát saját szükségleteikre; 

4. megjegyzi, hogy a polgárok részvételének erősítése, a megújuló energiához való 
hozzáférés javítása és a pénzügyi befektetések elősegítése érdekében fontos a helyi 
megújulóenergia-szövetkezetek ösztönzése;
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5 megjegyzi, hogy kevés információ áll rendelkezésre az európai mikrotermelés 
kapacitására és jövőbeni lehetőségeire vonatkozóan; meggyőződése, hogy több ismeret 
birtokában lehetővé válna, hogy a mikrotermelés kulcsfontosságú szerepet kapjon az 
éghajlat-, energia- és iparpolitikában;

6 megjegyzi, hogy a mikrotermelés széles körben való elterjesztése jelentős hatással lesz a 
hálózatokra, és különböző szinteken komoly kihívások elé fogja állítani a szabályozókat 
és a hálózatüzemeltetőket;

Szabályozási keretrendszer

7. felhívja az Európai Bizottságot arra, hogy a szabályozók és rendszerüzemeltetők számára 
dolgozzon ki arra vonatkozó iránymutatásokat, hogy hogyan egyszerűsíthetők az 
energiatermelő mikroegységek üzemeltetésével és hálózathoz kapcsolásával járó 
adminisztratív terhek;

8. megjegyzi, hogy egy decentralizáltabb energiahálózatban egyre fontosabb szerephez 
jutnak az elosztórendszerek üzemeltetői, és szükség van e szerep tisztázására; felhívja az 
Európai Bizottságot és a nemzeti szabályozókat arra, hogy határozzák meg ezt a szerepet 
és ösztönözzék az elosztórendszer üzemeltetőit az elosztórendszerekbe történő 
beruházásokra az energiarendszerek általános hatékonyságának javítása érdekében;

9. úgy véli, hogy a kis léptékű energiatermelésre vonatkozó európai szintű hatékony, 
összehangolt intézkedés elengedhetetlen része az európai belső energiapiac 
megteremtésének;

10. megjegyzi, hogy a különböző tagállamok különböző célokat tűztek ki és eltérő 
struktúrákat alkalmaznak a mikrotermelést érintő pénzügyi és jogi előírásokra 
vonatkozóan, ami akadályozhatja a mikrotermelés széles körű elterjedését, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve azonosítsák és számolják fel ezeket az 
akadályokat;

Infrastruktúra, termékek és előírások

11. javasolja, hogy vizsgálják felül és egységesítsék a mérésre vonatkozó uniós 
jogszabályokat a hálózathoz kapcsolódó termelő-fogyasztó tevékenységek elősegítése és 
az elosztórendszerek hatékony működtetése érdekében; kéri, hogy tegyék lehetővé a 
termelő és fogyasztó közötti energiaátruházást kis léptékben is, például lakókörnyezetben 
vagy szövetkezetben;

12. emlékeztet arra, hogy a mikrotermelők más módon kapcsolódnak az elosztóhálózatokhoz, 
mint a nagy volumenű energiatermelők, ezért eltérően kell kezelni őket a jövőbeni 
jogalkotás során;

13. tudatában van annak, hogy a mikrotermelés széles körben való elterjedése az 
energiakereslet és -kínálat összehangolása tekintetében kihívások elé állíthatja az 
elosztóhálózatok üzemeltetőit; felhívja a tagállamokat arra, hogy segítsék elő a 
mikrotermelők hálózathoz való hozzáférését, ugyanakkor foglalkozzanak a kis léptékű 
energiatermeléshez kapcsolódó hálózati költségek és a hatékony hálózatműködtetés 
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kérdésével;

14. megjegyzi, hogy a tulajdonosi projektek bizonyítottan elfogadottabbak és ezért ösztönözni 
kell őket, és emlékeztet arra, hogy az energiabeszerzési közösségek fontos szerepet 
játszhatnak ennek elősegítésében, azonban szerepük ez idáig tisztázatlan az európai 
jogalkotásban;

15. megállapítja, hogy a mikrotermelésre vonatkozó bármilyen jogszabálynak összhangban 
kell lennie a hálózati előírásokkal; felhív az elosztórendszerek aktív irányítására, amely 
megköveteli az elosztórendszer-üzemeltetők és az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
szoros együttműködést;

Egyedi fellépések

16. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen a mikrotermelés Európai Unión belüli potenciális 
kapacitására, valamint a mikrotermelés európai belső energiapiacon belüli széles körű 
elterjedésére vonatkozó átfogó értékelést;

17. elismeri az Európai Unió éghajlat- és energiapolitika terén betöltött vezető szerepének 
fontosságát, ezért felhívja a Bizottságot, hogy a már meglévő politikai keretrendszerbe 
illesszen bele a kis léptékű elektromosáram- és hőtermelésre vonatkozó stratégiákat, 
ezáltal elismerve annak fontosságát és elősegítve elterjedését a tagállamokban;

18. felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeni energiaügyi jogszabályokban térjen ki a 
mikrotermelés kérdésére, különösen az Unió 2030-as éghajlatváltozási és energiacsomagja 
tekintetében;

19. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt gondosan vizsgálja meg az 
energiahálózat jelenlegi költségszerkezetét és adjon útmutatást az energiatermelő 
mikroegységek hálózathoz való hozzáférése engedélyezésének és működtetésének 
elősegítésére vonatkozóan.


