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Rezoluția Parlamentului European referitoare la microgenerare - generarea de 
electricitate și de căldură la scară redusă
(2012/2930(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
(2009/28/CE)1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Eficientizarea pieței interne a 
energiei”și documentele de lucru însoțitoare (COM(2012)0663), SWD(2012)367, 
SWD(2012)368,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Energia din surse regenerabile: o 
prezență majoră pe piața energetică europeană” (COM(2012)0271),

–  având în vedere Directiva privind eficiența energetică2 și implicațiile sale asupra generării 
de căldură și energie,

–  având în vedere Directiva privind proiectarea ecologică și implicațiile sale pentru 
proiectarea produselor ecologice și a dispozitivelor mixte pentru generarea de căldură și 
electricitate (Micro CHP)3,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European referitoare la revizuirea planului de 
acțiune privind eficiența energetică (A7 (2010) 0485)4,

–  având în vedere întrebarea scrisă adresată Comisiei cu privire la microgenerare (E-
010355/2011)5,

–  având în vedere întrebarea scrisă adresată Comisiei cu privire la microgenerare (OQ O-
2013-000031),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât dreptul de acces la energie suficientă pentru un standard de viață decent este un 
drept de bază pentru toți;

B. întrucât Uniunea Europeană este din ce în ce mai dependentă de importurile din țări terțe 
pentru nevoile sale de energie și, prin urmare, este nevoie de o schimbare pentru atingerea 

                                               
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
2 JO 315, 14.11.2012, p. 1.
3 JO L 285, 31.10.209, p. 10.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0485.
5 JO C 168 E, 14.6.2012.
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obiectivelor Uniunii în materie de combatere a schimbărilor climatice, energie și creștere 
economică;

C. întrucât utilizarea de combustibili fosili ca sursă de energie a cauzat creșterea nivelurilor de 
CO2 din atmosferă și a condus, prin urmare, la schimbări climatice globale; întrucât 
Uniunea Europeană a stabilit obiective privind generarea de energie regenerabilă până în 
2020 și lucrează în prezent la un cadru de politici privind combaterea schimbărilor 
climatice și energia pentru 2030; întrucât în prezent nu există nicio strategie specifică cu 
privire la generarea de energie la scară redusă (microgenerare), iar dispozițiile relevante 
sunt dispersate în cadrul a multiple inițiative legislative și nelegislative;

D. întrucât liderii Uniunii Europene ar trebui să preia conducerea acțiunilor de tranziție în 
domeniul energetic, ținând seama de nevoia de participare a tuturor cetățenilor europeni, 
indiferent de venitul sau averea acestora; întrucât energia la scară redusă contribuie la 
combaterea penuriei energetice, contribuie la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea 
economică și poate conduce la un nou mijloc de combatere a crizei financiare;

E. întrucât generarea de energie la scară redusă reprezintă o șansă pentru gospodăriile 
individuale, pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru comunități de a deveni 
producători de energie; întrucât consumatorii devin informați cu privire la modurile 
eficiente de a produce și de a consuma energia; întrucât posibilitatea oferită 
consumatorilor de a-și genera propria electricitate și căldură poate contribui la crearea 
unei societăți mai durabile și mai favorabile participării; întrucât Comunicarea privind 
piața internă a energiei abordează chestiunea consolidării poziției „prosumatorilor”, însă 
există încă multe provocări legate de această piață care trebuie abordate pentru realizarea 
unei societăți „prosumatoare”;

F. întrucât microgenerarea de energie poate, de asemenea, să joace un rol la nivel mondial;

G. întrucât stimulentele pentru generarea de energie și căldură la scară redusă diferă mult în 
rândul statelor membre; întrucât politicile UE au fost în mare măsură lipsite de succes în a 
aborda problema generării de energie la scară redusă în Europa, 

Introducere

1. afirmă că microgenerarea va reprezenta un element vital în viitor în ceea ce privește 
generarea de energie, dacă se dorește ca Europa să își îndeplinească obiectivele pe termen 
lung în materie de energie regenerabilă;

2. reamintește că utilizarea cu succes a microgenerării depinde de mulți factori diferiți, cum 
ar fi buna funcționare a pieței interne europene a energiei, precum și de politici eficiente 
pentru a stimula microgenerarea la nivel european, național și local; 

3. subliniază că penuria de energie reprezintă o problemă din ce în ce mai gravă; subliniază 
faptul că facilitarea microgenerării poate oferi mai mult control consumatorilor în ceea ce 
privește consumul de energie și poate reduce penuria de energie; cere să se acorde o 
atenție deosebită chiriașilor care adesea nu au la dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
eficienței energetice și de generare a propriei energii; 
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4. ia act de importanța promovării unor cooperative locale de energie regenerabilă pentru a 
crește participarea cetățenilor, pentru a îmbunătăți accesul la energia regenerabilă și 
pentru a genera investiții financiare;

5. ia act de faptul că sunt disponibile puține informații cu privire la capacitatea și potențialul 
viitor al microgenerării în Europa; consideră că existența unor informații mai bune ar face 
ca microgenerarea să joace un rol crucial în politica în materie de schimbări climatice, 
energie și în politica industrială;

6. remarcă faptul că utilizarea pe scară largă a microgenerării va avea un impact semnificativ 
asupra rețelelor și va reprezenta o mare provocare pentru organele de reglementare și 
operatorii de rețele la diferite niveluri;

Cadrul de reglementare

7. solicită Comisiei Europene să elaboreze orientări pentru organele de reglementare și 
pentru operatorii de sistem cu privire la modul de simplificare a sarcinilor administrative 
legate de funcționarea și conectarea unităților de microgenerare la rețea;

8. ia act de faptul că rolul operatorilor de sisteme de distribuție în cadrul unei rețele de 
energie mai descentralizate evoluează rapid și necesită clarificări; solicită Comisiei 
Europene și organelor naționale de reglementare să specifice acest rol și să încurajeze 
operatorii de sisteme de distribuție să investească în sistemul de distribuție pentru a 
îmbunătăți eficiența generală a sistemului energetic;

9. consideră că este necesară o acțiune coordonată eficace cu privire la generarea de energie 
la scară redusă în Europa, ca parte a înființării pieței interne europene a energiei;

10. ia act de faptul că diferitele state membre au scopuri și structuri diferite pentru dispozițiile 
fiscale și legale care privesc microgenerarea, dispoziții care pot reprezenta un impediment 
pentru răspândirea largă a microgenerării și solicită Comisiei să colaboreze cu statele 
membre pentru a identifica și elimina aceste bariere;

Infrastructură, produse și standarde

11. sugerează revizuirea legislației UE în materie de contorizare pentru ca activitățile 
„prosumatorilor” față de rețea să fie standardizate și înlesnite și pentru a facilita 
gestionarea eficace a distribuției; cere să se creeze posibilitatea de a transfera energia între 
producători și consumatori și la scară mică, de exemplu într-un cartier sau în cadrul unei 
cooperative;

12. reamintește că generatoarele de mici dimensiuni interacționează cu rețeaua de distribuție 
în moduri diferite față de generatoarele de mari dimensiuni și că, prin urmare, ar trebui să 
fie tratate diferit în legislația viitoare;

13. este conștient de faptul că o utilizare semnificativă a activităților de microgenerare ar 
putea fi sursa unor provocări în materie de gestionare a rețelelor de distribuție, legate de 
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ajustarea reciprocă a cererii și a ofertei de energie; solicită statelor membre să faciliteze 
accesul la rețea pentru microgeneratoare, abordând totodată problema costurilor rețelei 
legate de producția de energie la scară redusă și de menținerea unei gestiuni eficiente a 
rețelelor;

14. ia act de faptul că proiectele particulare se bucură de un nivel mai ridicat de acceptare și 
că, prin urmare, acestea ar trebui facilitate; reamintește că dispozitivele de agregare ar 
putea juca un rol important în facilitarea acestor proiecte, dar rolul acestora este până în 
prezent neclar în legislația europeană;

15. declară că orice act legislativ în domeniul microgenerării ar trebui să fie în concordanță cu 
codurile rețelei; solicită să existe o gestionare activă a sistemului de distribuție care 
necesită o cooperare strânsă între operatorii de sisteme de distribuție și operatorii de 
sisteme de transmisie;

Acțiuni specifice

16. solicită Comisiei să realizeze o evaluare cuprinzătoare a capacității potențiale de 
microgenerare în Uniunea Europeană și a impactului potențial al utilizării pe scară largă a 
microgenerării pe piața internă europeană a energiei;

17. recunoaște importanța rolului de lider pe care Uniunea Europeană îl are în ceea ce privește 
politica privind combaterea schimbărilor climatice și politica energetică și solicită, prin 
urmare, Comisiei să includă strategii privind generarea de electricitate și căldură la scară 
redusă în cadrul de politici existent, recunoscându-le astfel importanța și facilitând 
aplicarea lor în statele membre;

18. solicită Comisiei să abordeze microgenerarea în cadrul viitoarei legislații europene privind 
energia, în special în contextul viitorului pachet al UE în perspectiva anului 2030 privind 
combaterea schimbărilor climatice și energia; 

19. solicită Comisiei ca, împreună cu statele membre, să analizeze atent structurile de cost 
existente din cadrul rețelei energetice și să furnizeze orientări privind modalitățile de a 
facilita permisiunea, accesul la rețele și exploatarea unităților de microgenerare. 


