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B7-0000/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl mikrogeneravimo: mažo masto elektros energijos ir 
šilumos gamyba

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Direktyvą dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 
(2009/28/EB)1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Postūmis energijos vidaus rinkai“ ir pridedamus 
darbinius dokumentus (COM(2012) 0663), SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas 
Europos energijos rinkos objektas“ (COM(2012) 0271),

–  atsižvelgdamas į Direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo2 ir jos poveikio šilumos ir 
elektros energijos gamybai,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija 
susijusiems gaminiams nustatymo sistemą3 ir itin mažo masto bendrą šilumos ir elektros 
energijos gamybą,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliuciją dėl efektyvaus energijos vartojimo 
veiksmų plano peržiūros (A7(2010) 0485)4,

–  atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Komisijai dėl mikrogeneravimo (E-
010355/2011)5,

–  atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Komisijai dėl mikrogeneravimo (OQ
O-2013-000031),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi teisė turėti užtektinai energijos deramam gyvenimo lygiui užtikrinti yra visų 
pagrindinė teisė;

B. kadangi Europos Sąjungoje energijos tiekimas tampa vis labiau priklausomas nuo importo 
iš trečiųjų šalių ir todėl siekiant užtikrinti, kad būtų siekiama jos klimato kaitos, 
energetikos ir augimo tikslų, reikia pokyčių;

                                               
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
2 OL L 315, 2012 11 14, p. 1.
3 OL L 285, 2009 10 31, p. 10.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0485.
5 OL C 168 E, 2012 6 14.
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C. kadangi naudojant iškastinį kurą kaip energijos išteklių atmosferoje padidėjo CO2 kiekis 
atmosferoje ir taip buvo prisidėta prie pasaulio klimato kaitos; kadangi Europos Sąjunga 
nustatė atsinaujinančių išteklių energijos gamybos tikslus 2020 m. ir šiuo metu rengia 
2030 m. klimato kaitos ir energetikos politikos sistemą; kadangi šiuo metu nėra 
konkrečios mažo masto energijos gamybos (mikrogeneravimo) strategijos, o atitinkamos 
nuostatos išsisklaidžiusios daugybėje teisėkūros ir neteisėkūros iniciatyvų;

D. kadangi Europos Sąjungos vadovai turėtų pirmauti spręsdami perėjimo prie kitokios 
energetikos klausimus, atsižvelgdami į būtinybę įtraukti visus Europos Sąjungos piliečius, 
nesvarbu, kokios jų pajamos ar turtas; kadangi mažo masto energetika padeda kovoti su 
energijos nepritekliumi, nulemia naujų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą ir gali 
padėti rasti naują būdą įveikti finansų krizę;

E. kadangi mažo masto energijos gamyba suteikia galimybę pavieniams namų ūkiams, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat bendruomenėms tapti energijos gamintojais; 
kadangi vartotojai įgyja žinių, kaip efektyviai gaminti ir vartoti energiją; kadangi suteikus 
vartotojams galių patiems gaminti energiją ir šilumą gali būti sukurta tvaresnė ir aktyvi 
visuomenė; kadangi Komunikate dėl energijos vidaus rinkos sprendžiamas galių 
suteikimo prosumeriams klausimas, tačiau rinkoje vis dar esama daug problemų, kurias 
reikia išspręsti, kad būtų galima sukurti prosumerių visuomenę;

F. kadangi mažo masto energijos gamyba taip pat gali būti svarbi pasaulio mastu;

G. kadangi paskatos mažu mastu gaminti energiją ir šilumą valstybėse narėse itin skirtingos; 
kadangi vykdant ES politiką didžia dalimi nesugebėta išspręsti mažo masto energijos 
gamybos Europoje problemų;

Įvadas

1. teigia, kad mikrogeneravimas bus esminis energijos gamybos ateityje elementas, jei 
norima, kad Europa pasiektų savo atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslus ilguoju 
laikotarpiu;

2 primena, kad mikrogeneravimo sėkmė priklauso nuo daug įvairių veiksnių, pvz., nuo gerai 
veikiančios Europos energijos vidaus rinkos ir veiksmingos mikrogeneravimo skatinimo 
Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis politikos; 

3. pabrėžia, kad energijos nepritekliaus problema vis didėja; pabrėžia, kad supaprastinus 
mikrogeneravimą vartotojai galėtų vykdyti didesnę energijos vartojimo kontrolę ir 
sumažėtų energijos nepriteklius; ragina skirti ypatingą dėmesį nuomininkams, kurie 
dažnai atgrasomi nuo energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ir nuosavos 
energijos gamybos; 

4. pažymi vietos atsinaujinančiųjų išteklių energijos kooperatyvų skatinimo svarbą siekiant 
padidinti piliečių dalyvavimą, pagerinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos prieinamumą 
ir gauti finansinių investicijų;
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5 pažymi, kad yra mažai informacijos apie mikrogeneravimo Europoje pajėgumą ir ateities 
potencialą; mano, kad turint daugiau atitinkamų žinių mikrogeneravimas galėtų atlikti 
esminį vaidmenį klimato, energetikos ir pramonės politikoje;

6 pažymi, kad ėmus plačiu mastu vykdyti mikrogeneravimą bus itin paveikti tinklai, dėl to 
kils didelių sunkumų tinklų reguliuotojams ir operatoriams įvairiais lygmenimis;

Reglamentavimo sistema

7. ragina Europos Komisiją parengti reguliuotojams ir sistemų operatoriams skirtas gaires 
dėl administracinės naštos, susijusios su mikrogeneravimo įrenginių valdymu ir jungimu į 
tinklą, supaprastinimo;

8. pažymi, kad paskirstymo sistemos operatorių (PSO) vaidmuo labiau decentralizuotame 
energetikos tinkle sparčiai kinta ir kad jį reikėtų patikslinti; ragina Europos Komisiją ir 
nacionalines reguliavimo institucijas konkrečiau apibrėžti jų vaidmenį ir paskatinti PSO 
investuoti į paskirstymo sistemą, kad padidėtų bendras energetikos sistemos 
veiksmingumas;

9. mano, kad norint sukurti Europos energijos vidaus rinką kaip vienos iš priemonių visoje 
Europoje reikia imtis efektyvių koordinuojamų veiksmų, susijusių su mažo masto 
energijos gamyba;

10. pažymi, kad skirtingų valstybių narių fiskalinių ir teisinių nuostatų, susijusių su 
mikrogeneravimu, tikslai ir struktūra skiriasi, tai gali būti kliūtis siekiant vykdyti 
mikrogeneravimą plačiu mastu, ir ragina Komisiją veikti drauge su valstybėmis narėmis, 
kad tokios kliūtys būtų nustatytos ir pašalintos;

Infrastruktūra, produktai ir standartai

11. siūlo persvarstyti ES teisės aktus dėl matavimo, kad būtų standartizuota ir palengvinta 
prosumerių veikla tinkle ir palengvintas veiksmingas paskirstymo valdymas; prašo 
sudaryti sąlygas perduoti energiją tarp gamintojo ir vartotojo mažu mastu ir, pvz., 
kaimynystėje ar kooperatyve;

12. primena, kad mažo masto generatoriai, palyginti su didelio masto generatoriais, skirtingai 
sąveikauja su paskirstymo tinklu ir todėl būsimuose teisės aktuose jie turėtų būti 
traktuojami skirtingai;

13. žino, kad ėmus plačiu mastu vykdyti mikrogeneravimą galėtų kilti su energijos paklausa ir 
pasiūla susijusių problemų valdant paskirstymo tinklus; ragina valstybes nares 
supaprastinti itin mažų gamintojų prieigą prie tinklo ir drauge spręsti tinklo sąnaudų, 
susijusių su mažo masto energijos gamyba ir veiksmingo tinklo valdymo išlaikymu, 
problemą;

14. pažymi, kad buvo įrodyta, jog su nuosavybe susiję projektai sulaukia didesnio pritarimo, 
todėl turėtų būti sudarytos geresnės sąlygos jiems įgyvendinti, primena, kad agregatoriai 
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galėtų atlikti svarbų vaidmenį sudarant atitinkamas sąlygas, tačiau jų vaidmuo Europos 
teisės aktuose iki šiol neaiškus;

15. teigia, kad bet kokie mikrogeneravimo srities teisės aktai turėtų atitikti tinklų kodeksus; 
ragina aktyviai valdyti paskirstymo sistemą, tam reikia tvirto paskirstymo sistemų 
operatorių ir perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimo;

Specialūs veiksmai

16. ragina Komisiją atlikti išsamų potencialaus mikrogeneravimo Europos Sąjungoje 
pajėgumo vertinimą ir galimą poveikį Europos energijos vidaus rinkai ilgainiui pradėjus 
vykdyti mikrogeneravimą;

17. pripažįsta Europos Sąjungos pirmavimo klimato kaitos ir energetikos politikos srityje 
svarbą ir todėl ragina Komisiją įtraukti į esamą politinę sistemą mažo masto elektros ir 
šilumos energijos gamybos strategijas, ir taip pripažinti jos svarbą ir palengvinti jos 
pritaikymą valstybėse narėse;

18. ragina Komisiją būsimuose Europos energetikos teisės aktuose spręsti mikrogeneravimo 
klausimą, visų pirma turint mintyje būsimą 2030 m. ES klimato kaitos ir energetikos 
dokumentų rinkinį;

19. ragina Komisiją drauge su valstybėmis narėmis atidžiai išnagrinėti esamą energetikos 
tinklo sąnaudų struktūrą ir pateikti gaires, kaip palengvinti leidimų prisijungti prie tinklo 
teikimą, prieigą prie tinklo ir mikrogeneravimo įrenginių veikimą. 


