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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over micro-opwekking
(2012/2930(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
(2009/28/EG)1,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De interne energiemarkt doen werken", 
en de bijbehorende werkdocumenten (COM(2012)0663), SWD(2012)367, 
SWD(2012)368,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Hernieuwbare energie: een belangrijke 
speler op de Europese energiemarkt" (COM(2012)0271),

– gezien de richtlijn betreffende energie-efficiëntie en de gevolgen hiervan voor de 
opwekking van warmte en energie2, 

– gezien de ecodesign-richtlijn en de gevolgen hiervan voor het ontwerpen van 
ecoproducten en microwarmtekrachtkoppeling3,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement over een herziening van het Actieplan 
voor energie-efficiëntie (P7_TA(2010)0485)4,

– gezien de schriftelijke vraag aan de Commissie over micro-opwekking (E-010355/2011)5,

– gezien de aan de Commissie gestelde vraag voor mondeling antwoord over micro-
opwekking (QO O-2013-000031),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het recht op toegang tot voldoende energie voor een goede 
levensstandaard een fundamenteel recht van iedereen is;

B. overwegende dat de Europese Unie voor haar energievoorziening steeds afhankelijker 
wordt van invoer uit derde landen en dat er veranderingen nodig zijn om haar 
doelstellingen op het gebied van klimaat, energie en groei te kunnen bereiken;

C. overwegende dat het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron het CO2-niveau in 
de atmosfeer heeft doen toenemen en daarmee heeft bijgedragen tot de wereldwijde 
klimaatverandering; overwegende dat de Europese Unie voor 2020 streefcijfers heeft 
vastgesteld voor de opwekking van hernieuwbare energie en momenteel werkt aan een 

                                               
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.
2 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1.
3 PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0485.
5 PB C 168 E van 14.6.2012.
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kader inzake klimaat- en energiebeleid voor 2030;  overwegende dat er op dit moment 
geen specifieke strategie voor kleinschalige energieopwekking (micro-opwekking) bestaat 
en dat bepalingen met betrekking hiertoe zijn verspreid over talloze wetgevings- en niet-
wetgevingsinitiatieven;

D. overwegende dat de leiders van de Europese Unie het voortouw zouden moeten nemen bij 
het aanpakken van de energieoverstap, rekening houdend met de noodzaak om alle 
Europese burgers, ongeacht inkomen of rijkdom, hierbij te betrekken; overwegende dat 
kleinschalige energie de energiearmoede helpt bestrijden, tot nieuwe banen en 
economische groei leidt en een nieuwe weg kan bieden om de financiële crisis aan te 
pakken;

E. overwegende dat kleinschalige energieopwekking huishoudens, kleine en middelgrote 
ondernemingen en gemeenschappen de kans biedt om energieproducenten te worden; 
overwegende dat consumenten zich bewust worden van efficiënte manieren om energie te 
produceren en te gebruiken; overwegende dat het in staat stellen van consumenten om hun 
eigen stroom en warmte te produceren, tot een duurzamere en meer betrokken 
samenleving kan leiden; overwegende dat de mededeling over de interne energiemarkt 
ingaat op het vraagstuk van meer inbreng van de "prosument", maar dat de markt nog 
steeds veel belemmeringen kent die moeten worden weggenomen alvorens er een 
samenleving van "prosumenten" tot stand kan komen;

F. overwegende dat micro-opwekking van energie ook op mondiaal niveau een rol kan 
spelen;

G. overwegende dat stimulansen voor kleinschalige opwekking van energie en warmte per 
lidstaat sterk uiteenlopen; overwegende dat het EU-beleid de kwestie van kleinschalige 
energieopwekking in Europa grotendeels heeft veronachtzaamd; 

Inleiding

1. bekrachtigt dat micro-opwekking een essentieel element zal vormen van de toekomstige 
energieopwekking, wil Europa haar streefcijfers voor hernieuwbare energie op de lange 
termijn bereiken;

2. herinnert eraan dat een succesvolle invoering van micro-opwekking afhankelijk is van 
veel verschillende factoren, zoals een goed functionerende Europese interne energiemarkt 
en doeltreffende beleidsmaatregelen om micro-opwekking op Europees, nationaal en 
plaatselijk niveau te stimuleren; 

3. wijst erop dat energiearmoede een groeiend probleem vormt; benadrukt dat het faciliteren 
van micro-opwekking de consument in staat stelt meer controle uit te oefenen op zijn 
energiegebruik en energiearmoede terug te dringen; dringt aan op bijzondere aandacht 
voor huurders, die er vaak van worden weerhouden om efficiënter met energie om te gaan 
en om hun eigen energie op te wekken; 

4. wijst op het belang van stimulansen voor plaatselijke coöperaties voor hernieuwbare 
energie teneinde de participatie van de burger te vergroten, de toegang tot hernieuwbare 
energie te verbeteren en financiële investeringen te genereren;
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5. stelt vast dat er weinig informatie beschikbaar is over de capaciteit en het toekomstige 
potentieel van micro-opwekking in Europa; is van mening dat meer kennis ertoe zou 
bijdragen dat micro-opwekking een grotere rol gaat spelen in het klimaat-, energie- en 
industriebeleid;

6. stelt vast dat grootschalige invoering van micro-opwekking een significante invloed zal 
hebben op de netwerken en zal leiden tot aanzienlijke uitdagingen voor 
netwerkregulatoren en –exploitanten op verschillende niveaus;

Regelgevingskader

7. verzoekt de Europese Commissie richtsnoeren op te stellen voor regulatoren en 
systeemexploitanten over de wijze waarop de administratieve lasten van het exploiteren en 
aansluiten van micro-opwekkingseenheden op het netwerk kunnen worden 
vereenvoudigd;

8. stelt vast dat de rol van distributiesysteemexploitanten in een meer gedecentraliseerd 
energienetwerk snel verandert en duidelijkere regels behoeft; verzoekt de Europese 
Commissie en de nationale regulatoren om deze rol nader uit te werken en de 
distributiesysteemexploitanten ertoe aan te moedigen in het distributiesysteem te 
investeren, met het doel de algehele efficiëntie van het energiesysteem te verbeteren;

9. is van mening dat doeltreffende, gecoördineerde actie op het gebied van kleinschalige 
energieopwekking in heel Europa nodig is als onderdeel van de totstandbrenging van de 
Europese interne energiemarkt;

10. stelt vast dat de verschillende lidstaten uiteenlopende doelstellingen en structuren kennen 
voor fiscale en wettelijke bepalingen inzake micro-opwekking, hetgeen een belemmering 
kan vormen voor een grootscheepse invoering van micro-opwekking, en verzoekt de 
Commissie om in overleg met de lidstaten dergelijke belemmeringen op te sporen en uit 
de weg te ruimen;

Infrastructuur, producten en normen

11. stelt voor dat de EU-wetgeving inzake elektriciteitsmeters wordt herzien om 
"prosumenten"-activiteiten in het netwerk te standaardiseren en te vergemakkelijken, en 
om doeltreffend distributiebeheer te faciliteren; verzoekt om ook transmissie van  energie 
ook op kleine schaal tussen producent en consument mogelijk te maken, bijvoorbeeld in 
een woonwijk of een coöperatie;

12. herinnert eraan dat kleinschalige generatoren een andere wisselwerking hebben met het 
distributienetwerk dan grootschalige generatoren, en daarom in toekomstige wetgeving 
anders moeten worden behandeld; 

13. beseft dat een omvangrijke invoering van micro-opwekking tot problemen bij het beheer 
van distributienetwerken kan leiden, in verband met het op elkaar afstemmen van vraag 
naar en aanbod van energie; verzoekt de lidstaten de toegang tot het netwerk voor 
microgeneratoren te vergemakkelijken en zich te buigen over het vraagstuk van de 
netwerkkosten van kleinschalige productie van energie, bij behoud van een efficiënt 
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netwerkbeheer;

14. stelt vast dat projecten waarbij betrokkenen meer inbreng hebben, beter geaccepteerd 
blijken te worden en daarom ook vergemakkelijkt dienen te worden, herinnert eraan dat 
aggregators hierbij een belangrijke rol kunnen spelen, maar dat deze rol tot dusver in de 
Europese wetgeving onderbelicht is gebleven;

15. stelt dat wetgeving op het gebied van micro-opwekking moet aansluiten bij de regelgeving 
inzake netwerken; dringt aan op een actief distributiesysteembeheer met nauwe 
samenwerking tussen distributiesysteemexploitanten en transmissiesysteemexploitanten;

Specifieke acties

16. verzoekt de Commissie een omvangrijke evaluatie uit te voeren van de potentiële 
capaciteit voor micro-opwekking in de Europese Unie en de potentiële impact van 
grootschalige invoering van micro-opwekking op de Europese interne energiemarkt;

17. wijst op de betekenis van een voortrekkersrol van de EU op het gebied van klimaat- en 
energiebeleid en verzoekt de Commissie dan ook strategieën voor kleinschalige 
opwekking van stroom en warmte op te nemen in het bestaande beleidskader, het belang 
hiervan te erkennen en de invoering ervan in de lidstaten te vergemakkelijken;

18. verzoekt de Commissie in toekomstige energiewetgeving van de EU aandacht te besteden 
aan micro-opwekking, met name in de context van het komende klimaat- en energiepakket 
van de EU voor 2030;

19. verzoekt de Commissie tezamen met de lidstaten de bestaande kostenstructuur in het 
energienetwerk zorgvuldig onder de loep te nemen en richtsnoeren op te stellen voor het 
afgeven van vergunningen, het verlenen van toegang tot het netwerk en het 
vergemakkelijken van de exploitatie van micro-opwekkingseenheden. 


