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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mikrogeneracji – wytwarzanie energii 
elektrycznej i cieplnej na małą skalę

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (2009/28/WE)1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Uruchomienie wewnętrznego rynku 
energii” oraz towarzyszące mu dokumenty robocze (COM(2012)0663), SWD(2012)367, 
SWD(2012)368,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Energia odnawialna: ważny uczestnik 
europejskiego rynku energii” (COM(2012)0271),

– uwzględniając dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej oraz jej znaczenie dla 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej2,

– uwzględniając dyrektywę w sprawie ekoprojektu oraz jej znaczenie dla projektowania 
produktów ekologicznych i mikrogeneracji3,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu planu działania 
na rzecz racjonalizacji zużycia energii (A7(2010) 0485)4,

– uwzględniając pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi na piśmie w sprawie 
mikrogeneracji (E-010355/2011)5,

– uwzględniając pytanie ustne do Komisji w sprawie mikrogeneracji (OQ O-2013-000031),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dostęp do dostatecznej ilości energii umożliwiającej godny poziom 
życia jest podstawowym prawem wszystkich ludzi;

B. mając na uwadze, że dostawy energii w Unii Europejskiej są w coraz większym stopniu 
zależne od importu z państw trzecich, w związku z czym konieczna jest zmiana w celu 
zabezpieczenia realizacji unijnych celów w dziedzinie klimatu, energii i wzrostu;

C. mając na uwadze, że wykorzystywanie paliw kopalnych jako źródła energii zwiększyło 
poziomy emisji CO2 do atmosfery, przyczyniając się do globalnej zmiany klimatu; mając 
na uwadze, że Unia Europejska ustanowiła cele w zakresie wytwarzania energii 

                                               
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
2 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0485.
5 Dz.U. C 168 E z 14.6.2012.
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odnawialnej do 2020 r. i pracuje obecnie nad ramami politycznymi w dziedzinie klimatu i 
energii do 2030 r.; mając na uwadze, że obecnie nie istnieje szczegółowa strategia w 
dziedzinie wytwarzania energii na małą skalę (mikrogeneracji) i że odnośne przepisy są 
rozproszone w szeregu inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych;

D. mając na uwadze, że przywódcy Unii Europejskiej powinni odegrać wiodącą rolę w 
procesie transformacji energetyki, uwzględniając potrzebę zaangażowania wszystkich 
obywateli europejskich niezależnie od ich dochodu i majątku; mając na uwadze, że 
wytwarzanie energii na małą skalę umożliwia zapobieganie ubóstwu energetycznemu, 
sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu, a ponadto może 
stanowić nowy sposób przeciwdziałania kryzysowi finansowemu;

E. mając na uwadze, że dzięki wytwarzaniu energii na małą skalę jednoosobowe 
gospodarstwa domowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz społeczności mogą stać się 
producentami energii; mając na uwadze, że konsumenci zdobywają wiedzę na temat 
skutecznych sposobów wytwarzania i zużywania energii; mając na uwadze, że 
umożliwienie konsumentom wytwarzania własnej energii elektrycznej i cieplnej może 
doprowadzić do powstania bardziej zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa; 
mając na uwadze, że choć w komunikacie w sprawie wewnętrznego rynku energii 
poruszono kwestię wzmocnienia pozycji prosumentów, to stworzenie społeczeństwa 
prosumentów wciąż wymaga stawienia czoła wielu wyzwaniom związanych z rynkiem;

F. mając na uwadze, że mikrogeneracja może mieć znaczenie również na poziomie 
globalnym;

G. mając na uwadze, że zachęty do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na małą skalę 
różnią się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich; mając na uwadze, że w 
większości strategii politycznych UE nie uwzględniono kwestii związanych z 
wytwarzaniem energii na małą skalę w Europie;

Wprowadzenie

1. potwierdza, że mikrogeneracja będzie niezbędnym elementem wytwarzania energii w 
przyszłości, jeśli Europa chce osiągnąć swoje cele w dziedzinie energii odnawialnej w 
perspektywie długoterminowej;

2. przypomina, że pomyślne wprowadzenie mikrogeneracji zależy od wielu różnych 
czynników, takich jak sprawne funkcjonowanie europejskiego wewnętrznego rynku 
energii oraz skuteczna polityka propagująca mikrogenerację na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym;

3. zauważa, że ubóstwo energetyczne jest coraz poważniejszym problemem; podkreśla, że 
ułatwianie mikrogeneracji może umożliwić konsumentom sprawowanie większej kontroli 
nad zużyciem energii i zmniejszenie ubóstwa energetycznego; apeluje o zwrócenie 
szczególnej uwagi na najemców, których często odwodzi się od wprowadzania 
usprawnień w zakresie efektywności energetycznej i od wytwarzania własnej energii; 

4. podkreśla znaczenie wspierania lokalnych spółdzielni energii odnawialnej w celu 
zwiększenia zaangażowania obywateli, poprawy dostępu do energii odnawialnej i 
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zwiększenia inwestycji finansowych;

5. zauważa, że niewiele informacji jest dostępnych na temat możliwości i przyszłego 
potencjału mikrogeneracji w Europie; uważa, że dzięki większej wiedzy mikrogeneracja 
mogłaby odgrywać kluczową rolę w polityce w dziedzinie klimatu, energii i przemysłu;

6. odnotowuje, że wprowadzenie mikrogeneracji na szeroką skalę wpłynie znacząco na sieci, 
skutkując ogromnymi wyzwaniami dla organów regulacyjnych i operatorów sieci na 
różnych poziomach;

Ramy regulacyjne

7. wzywa Komisję Europejską do opracowania wytycznych dla organów regulacyjnych i 
operatorów systemów dotyczących możliwości zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
związanych z obsługą i podłączaniem jednostek mikrogeneracji do sieci;

8. zauważa, że rola operatorów systemu dystrybucyjnego w bardziej zdecentralizowanej 
sieci zyskuje szybko na znaczeniu i wymaga wyjaśnienia; wzywa Komisję Europejską i 
krajowe organy regulacyjne do zdefiniowania tej roli oraz do zachęcania operatorów 
systemu dystrybucyjnego do inwestowania w ten system z myślą o poprawie ogólnej 
efektywności systemu energetycznego;

9. uważa, że w całej Europie niezbędne są skuteczne i skoordynowane działania na rzecz 
wytwarzania energii na małą skalę w ramach procesu tworzenia europejskiego 
wewnętrznego rynku energii;

10. zauważa, że poszczególne państwa członkowskie mają różne cele i strukturę krajowych 
przepisów podatkowych i prawnych dotyczących mikrogeneracji, co może być 
przeszkodą w upowszechnianiu mikrogeneracji, i wzywa Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi na rzecz zidentyfikowania i usunięcia takich przeszkód;

Infrastruktura, produkty i normy

11. proponuje, by przepisy UE dotyczące opomiarowania zostały poddane przeglądowi w celu 
ujednolicenia i ułatwienia działań prosumentów związanych z siecią oraz w celu 
ułatwienia skutecznego zarządzania dystrybucją; wnioskuje o umożliwienie 
przekazywania energii między producentami a konsumentami na małą skalę oraz na 
przykład w sąsiedztwie lub w ramach spółdzielni;

12. przypomina, że generatory energii na małą skalę współdziałają z siecią dystrybucji w inny 
sposób niż generatory na dużą skalę i w związku z tym powinny być inaczej traktowane w 
przyszłym prawodawstwie;

13. zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie mikrogeneracji na większą skalę może skutkować 
wyzwaniami w zarządzaniu sieciami dystrybucji związanymi z dostosowaniem 
zapotrzebowania na energię do podaży; wzywa państwa członkowskie do ułatwienia 
dostępu mikrogeneratorów do sieci przy jednoczesnym rozwiązaniu kwestii kosztów sieci 
związanych z produkcją energii na małą skalę i utrzymaniu efektywnego zarządzania 
siecią;
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14. zauważa, że wykazano, iż projekty prywatne cieszą się większą akceptacją i dlatego 
należy je wspierać; przypomina, że agregatorzy mogliby odgrywać przy tym istotną rolę, 
lecz dotychczas ich pozycja nie jest jasno określona w europejskim prawodawstwie;

15. stwierdza, że wszelkie przepisy w dziedzinie mikrogeneracji powinny być zgodne z 
kodeksami sieci; apeluje o aktywne zarządzanie systemem dystrybucji przy ścisłej 
współpracy między operatorami systemu dystrybucyjnego a operatorami systemu 
przesyłowego;

Działania szczegółowe

16. wzywa Komisję do przeprowadzenia kompleksowej oceny potencjalnych możliwości w 
zakresie mikrogeneracji w obrębie Unii Europejskiej oraz ewentualnego wpływu 
wprowadzenia mikrogeneracji na szeroką skalę na europejski wewnętrzny runek energii;

17. uznaje znaczenie wiodącej roli Unii Europejskiej w dziedzinie polityki dotyczącej klimatu 
i energii oraz wzywa w związku z tym Komisję do włączenia strategii na rzecz 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na małą skalę do istniejących ram 
politycznych, uznając tym samym jego wartość i ułatwiając jego wprowadzenie w 
państwach członkowskich;

18. wzywa Komisję do uwzględnienia mikrogeneracji w przyszłym europejskim 
prawodawstwie energetycznym, szczególnie w kontekście przyszłego unijnego pakietu w 
dziedzinie klimatu i energii na 2030 r.;

19. wzywa Komisję, by wspólnie z państwami członkowskimi przeanalizowała starannie 
aktualne struktury kosztów w sieci energetycznej i opracowała wytyczne dotyczące 
ułatwienia wydawania zezwoleń dla jednostek mikrogeneracji, ich dostępu do sieci i 
obsługi;


