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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par mikroģenerāciju — elektroenerģijas un siltuma 
ražošanu nelielā apjomā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu 
(2009/28/EK)1

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu ar nosaukumu „Kā panākt, lai iekšējais tirgus patiešām 
funkcionētu” (COM(2012)0663), SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu ar nosaukumu „Enerģija no atjaunojamajiem 
energoresursiem — būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa” (COM(2012)0271),

–  ņemot vērā Direktīvu par Energoefektivitāti un saistību ar siltuma un enerģijas ražošanu2,

–  ņemot vērā Ekodizaina direktīvu un to, kā tā iespaido ekoloģisko produktu dizainu, kā arī 
tās saistību ar siltuma un enerģijas vienlaicīgu ražošanu nelielā apjomā3, 

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju par energoefektivitātes rīcības plāna 
pārskatīšanu (A7 (2010) 0485)4,

–  ņemot vērā rakstisko jautājumu Komisijai par mikroģenerāciju (E–010355/2011)5

–  ņemot vērā mutisko jautājumu Komisijai par mikroģenerāciju (OQ O-2013-000031),

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā tiesības uz piekļuvi pietiekamam enerģijas daudzumam, lai nodrošinātu atbilstošu 
dzīves līmeni, ir viena no visiem paredzētām pamattiesībām;

B. tā kā arvien vairāk pieaug Eiropas Savienības energoapgādes atkarība no importa no 
trešām valstīm un tālab ir nepieciešamas pārmaiņas, lai nodrošinātu tās mērķu īstenošanu 
klimata, enerģijas un izaugsmes jomā;

C. tā kā fosilā kurināmā kā enerģijas avota izmantošana ir palielinājusi CO2 emisijas mūsu 
atmosfērā un tādējādi veicinājusi globālas klimata pārmaiņas; tā kā Eiropas Savienība ir 
noteikusi mērķus enerģijas ražošanā no atjaunojamajiem avotiem līdz 2020. gadam un 
pašreiz strādā pie klimata un enerģētikas politikas pamatnostādnēm līdz 2030. gadam; tā 
kā pašreiz vēl nav izstrādāta stratēģija par enerģijas ražošanu nelielā mērogā 

                                               
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.
2 OV 315, 14.11.2012., 1 lpp.
3 OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0485.
5 OV C 168 E, 14.6.2012.
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(mikroģenerāciju) un attiecīgie noteikumi ir izkliedēti dažādās likumdošanas un 
nenormatīvās iniciatīvās; 

D. tā kā Eiropas Savienības līderiem būtu jāuzņemas vadošā loma enerģētikas pārejas 
jautājumu risināšanā, ņemot vērā nepieciešamību iesaistīt visus Eiropas pilsoņus 
neatkarīgi no viņu ienākumiem un turības; tā kā enerģijas ražošana nelielā mērogā palīdz 
apkarot energonabadzību, rada jaunas darbvietas un ekonomisko izaugsmi, kā arī var 
nodrošināt jaunus veidus finanšu krīzes pārvarēšanai;

E. tā kā enerģijas ražošana nelielā mērogā ir iespēja individuālām mājsaimniecībām, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, kā arī vietējām pašvaldībām kļūt par enerģijas ražotājiem; tā kā 
patērētāji apzinās efektīvus veidus kā ražot un patērēt enerģiju; tā kā, dodot patērētājiem 
iespējas pašiem ražot elektroenerģiju un siltumu, var radīt priekšnoteikumus noturīgai un 
iesaistītai sabiedrībai; tā kā paziņojumā par iekšējo enerģētikas tirgu apskatīti jautājumi 
attiecībā uz iespēju došanu ražotājiem un patērētājiem vienā personā un tā kā pašlaik vēl 
arvien tirgū ir vairākas problēmas, kas jārisina, lai izveidotu sabiedrību, kurā patērētāji ir 
arī ražotāji;

F. tā kā enerģijas mikroģenerācijai var būt zināma loma arī globālā līmenī;

G. tā kā stimuli enerģijas un siltuma ražošanai nelielā mērogā lielā mērā atšķiras dažādās 
dalībvalstīs; tā kā ES politikā lielā mērā nav risināti jautājumi par neliela mēroga enerģijas 
ražošanu Eiropā,

Ievads

1. apstiprina, ka mikroģenerācija ir būtisks enerģijas ražošanas faktors nākotnē, ja Eiropa 
vēlas ilgtermiņā sasniegt savus mērķus atjaunojamās enerģijas jomā;

2 atgādina, ka mikroģenerācijas veiksmīga uzsākšana ir atkarīga no vairākiem atšķirīgiem 
faktoriem, piemēram, Eiropas iekšējā enerģijas tirgus pienācīgas darbības, kā arī efektīvas 
politikas, lai stimulētu mikroģenerāciju Eiropas, valstu un vietēja līmenī; 

3. norāda, ka energonabadzība ir pieaugoša problēma; uzsver, ka mikroģenerācijas 
veicināšana var dot iespēju patērētājiem lielākā mēra kontrolēt savu enerģijas patēriņu un 
samazināt energonabadzību; aicina īpašu uzmanību pievērst īrnieku situācijai, kuriem 
bieži ir atņemtas iespējas uzlabot efektivitāti un ražot pašiem savu enerģiju; 

4. norāda, cik svarīgi ir atbalstīt vietojos atjaunīgās enerģijas kooperatīvus, lai palielinātu 
iedzīvotāju līdzdalību, uzlabotu piekļuvi atjaunīgajai enerģijai un nodrošinātu finanšu 
ieguldījumus;

5 norāda, ka attiecībā uz mikroģenerācijas jaudu un turpmāko potenciālu Eiropā ir pieejama 
neliela informācija; uzskata, ka labākas zināšanas par mikroģenerāciju nodrošinātu tai 
būtisku lomu klimata, enerģētikas un rūpniecības politikā;
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6 norāda, ka mikroģenerācijas uzsākšana plašā mērogā ievērojami ietekmēs tīklus, kā 
rezultātā būtiski uzdevumi būs jarisina tīklu regulatoriem un operatoriem dažādos 
līmeņos;

Reglamentējošie noteikumi

7. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt vadlīnijas regulatoriem un sistēmu operatoriem par to, 
kā mazināt administratīvo slogu, ar kuru mikroģenerācijas vienības saskaras savā darbībā 
un pieslēdzoties tīklam;

8. norāda, ka sadales sistēmu operatoru loma lielākā mērā decentralizētā enerģijas tīklā ātri 
pieaug un ir nepieciešama tās precizēšana; aicina Eiropas Komisiju un valstu pakalpojumu 
regulējošas iestādes konkretizēt šo lomu un mudināt sadales sistēmu operatorus veikt 
ieguldījumus sadales sistēmā, lai uzlabotu enerģētikas sistēmas vispārējo efektivitāti;

9. uzskata, ka efektīvi koordinētas darbības attiecībā uz enerģijas ražošanu nelielā mērogā 
visā Eiropā ir nepieciešamas, lai radītu Eiropas iekšējo enerģijas tirgu;

10. uzskata, ka dažādām dalībvalstīm ir atšķirīgi mērķi un struktūras attiecībā uz 
mikroģenerāciju regulējošām fiskālajām un tiesību normām, kas var traucēt 
mikroģenerācijas izmantošanu, un aicina Komisiju strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai 
konstatētu un novērstu šādus šķēršļus;

Infrastruktūra, produkti un standarti

11. ierosina, ka būtu jāpārskata ES tiesību akti attiecībā uz enerģijas uzskaiti, lai standartizētu 
un veicinātu patērētāju, kas vienlaicīgi ir arī ražotāji, darbības tīklā un sekmētu efektīvu 
sadales pārvaldību; prasa padarīt iespējamu enerģijas pārvadi no ražotāja patērētājam 
nelielā mērogā, kā arī, piemēram, starp kaimiņu mājsaimniecībām vai kooperatīva
ietvaros;

12. atgādina, ka neliela mēroga ģeneratori mijiedarbojas ar sadales tīklu atšķirīgā veidā nekā 
liela mēroga ģeneratori un tālab tie turpmākajos tiesību aktos būtu jāregulē atšķirīgi;

13. ir informēts par to, ka ievērojama mikroģenerācijas izmantošana var radīt problēmas 
sadales tīklu pārvaldībā, kas ir saistīti ar enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma atbilstības 
nodrošināšanu; aicina dalībvalstis veicināt mikroražotāju piekļuvi tīklam, vienlaicīgi 
risinot tīkla izmaksu jautājumu, ar kurām ir saistīta neliela mēroga enerģijas ražošana, un 
saglabājot efektīvu tīkla pārvaldību;

14. norāda — ir apstiprinājies, ka īpašumtiesību projekti tiek akceptēti lielākā mērā un tālab 
šādi projekti būtu jāveicina, un tālab atgādina, ka apkopotājiem var būt nozīmīga loma to 
veicināšanai, tomēr viņu loma pagaidām Eiropas tiesību aktos ir neskaidra;

15. konstatē, ka ikvienam tiesību aktam mikroģenerācijas jomā būtu jāatbilst tīklu kodeksiem; 
aicina panākt aktīvu sadales sistēmas pārvaldību, kam nepieciešama cieša sadarbība starp 
sadales sistēmas operatoriem un pārvades sistēmas operatoriem;
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Konkrēti pasākumi

16. aicina Komisiju veikt vispusīgu novērtējumu par mikroģenerācijas potenciālo jaudu 
Eiropas Savienībā un plaša mēroga mikroģenerācijas izmantošanas iespējamo ietekmi uz 
Eiropas iekšējo enerģijas tirgu;

17. atzīst Eiropas Savienības vadošo lomu klimata un enerģētikas politikā un tālab aicina 
Komisiju iekļaut stratēģijas par elektroenerģijas un siltuma ražošanas nelielā mēroga 
iekļaušanu pašreizējas politikas pamatnostādnēs, vienlaicīgi atzīstot šīs ražošanas 
nozīmību un veicinot tās uzsākšanu dalībvalstīs;

18. aicina Komisiju regulēt mikroģenerācijas jautājumus turpmākajos Eiropas tiesību aktos 
enerģētikas jomā, jo īpaši saistībā ar ES klimata un enerģētikas turpmāko dokumentu 
kopumu;

19. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm rūpīgi izvērtēt pašreizējās izmaksu struktūras 
enerģijas tīklā un izstrādāt vadlīnijas par veidiem, kā veicināt mikroģenerācijas vienību 
atļaušanu, to piekļuvi tīklam un darbību.


