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Uznesenie Európskeho parlamentu o mikrogenerácii – malokapacitnej výrobe elektriny 
a tepla

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
(2009/28/ES)1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom V záujme lepšieho fungovania vnútorného 
trhu s energiou a súvisiace pracovné dokumenty (COM(2012)0663), SWD(2012)367, 
SWD(2012)368),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energia z obnoviteľných zdrojov: 
významný aktér na európskom trhu s energiou (COM(2012)0271),

–  so zreteľom na smernicu o energetickej efektívnosti a jej dôsledkoch na výrobu tepla a 
elektrickej energie2,

–  so zreteľom na smernicu o ekodizajne a jej dôsledkoch na dizajn ekologických výrobkov 
a mikročipov3,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o revízii akčného plánu pre energetickú 
efektívnosť  (A7 (2010) 0485)4,

–  so zreteľom na písomnú otázku Komisii o mikrogenerácii (E-010355/2011)5,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o mikrogenerácii (E-010355/-
2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže právo mať prístup k dostatočnému množstvu energie, ktoré je potrebné na udržanie 
dôstojnej životnej úrovne, je základným právom všetkých občanov;

B. keďže Európska únia je stále viac závislá od dovozu energie z tretích krajín, a preto je 
potrebné dosiahnuť určité zmeny, ak majú byť naplnené jej ciele v oblasti klímy, 
energetiky a rastu;

C. keďže využívanie fosílnych palív ako zdroja energie zvýšilo úrovne CO2 v atmosfére a 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 Ú. v. EÚ 315, 14.11.2012, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0485.
5 Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2012.
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podieľa sa na tak globálnych klimatických zmenách; keďže Európska únia si stanovila 
ciele v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a v súčasnosti sa 
pracuje na rámci politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030; keďže dodnes 
neexistuje žiadna špecifická stratégia v oblasti malokapacitnej výroby energie 
(mikrokogenerácie) a príslušné ustanovenia sú rozptýlené v mnohých legislatívnych a 
nelegislatívnych iniciatívach;

D. keďže čelní predstavitelia Európskej únie by mali zaujať vedúcu úlohu pri riešení 
problému prechodu v oblasti energií a prihliadnuť na potrebu zapojiť všetkých európskych 
občanov bez ohľadu na ich príjem a majetok; keďže malokapacitná výroba energie 
pomáha v boji s energetickou chudobou, vedie k vytváraniu nových pracovných miest a 
hospodárskeho rastu a môže tiež predstavovať novú cestu v riešení finančnej krízy;

E. keďže malokapacitná výroba energie je pre jednotlivé domácnosti, malé a stredné podniky 
a komunity príležitosťou stať sa výrobcami energie; keďže spotrebitelia získavajú 
povedomie o efektívnych metódach výroby a spotreby energie; keďže možnosť vyrábať 
vlastnú energiu a teplo, ktorá sa poskytne občanom, môže viesť k udržateľnejšej a 
participatívnejšej spoločnosti; keďže oznámenie o vnútornom trhu s energiou sa zaoberá 
otázkou, ako posilniť postavenie spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, pričom však 
na tomto trhu panuje aj naďalej rad problémov, ktoré je potrebné vyriešiť, ak máme 
vybudovať spoločnosť spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami;

F. keďže mikrokogenerácia energie môže hrať určitú úlohu aj na globálnej úrovni;

G. keďže stimuly poskytované na podporu rozvoja malokapacitnej výroby energie a tepla sa v 
jednotlivých členských štátoch veľmi líšia; keďže politikami EÚ sa v zásade nepodarilo 
vyriešiť problémy spojené s malokapacitnou výrobou energie v Európe;

Úvod

1. je presvedčený, že mikrokogenerácia sa v budúcnosti stane veľmi dôležitou zložkou 
výroby energie, ak má Európa dosiahnuť svoje dlhodobé ciele v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie;

2. pripomína, že úspešné využívanie mikrokogenerácie závisí od mnohých rôznych faktorov, 
ako je napríklad riadne fungujúci európsky vnútorný trh s energiou alebo účinné politiky 
stimulov na podporu mikrokogenerácie na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni; 

3. upozorňuje na skutočnosť, že energetická chudoba je čím ďalej tým väčším problémom; 
zdôrazňuje, že uľahčenie mikrokogenerácie môže spotrebiteľom poskytnúť väčšiu 
kontrolu nad tým, ako využívajú energiu, a obmedziť energetickú chudobu; vyzýva, aby 
sa osobitná pozornosť venovala nájomníkom, ktorí sú často odrádzaní od investícií do 
zvyšovania energetickej účinnosti a od výroby vlastnej energie; 

4. konštatuje, že je dôležité podporovať miestne družstvá zamerané na obnoviteľnú energiu s 
cieľom zvýšiť účasť občanov, zlepšiť dostupnosť energie z obnoviteľných zdrojov a 
prilákať finančné investície;
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5. konštatuje, že existuje len málo dostupných informácií o kapacite a potenciáli 
mikrokogenerácie v budúcnosti v Európe; je presvedčený, že lepšie znalosti o 
mikrokogenerácii by umožnili, aby zohrávala kľúčovú úlohu v oblasti klimatickej, 
energetickej a priemyselnej politiky;

6. konštatuje, že široké využívanie mikrokogenerácie bude mať značný vplyv na siete a bude 
predstavovať veľkú výzvu pre regulačné orgány a prevádzkovateľov sietí na rôznych 
úrovniach;

Regulačný rámec

7. vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala všeobecné usmernenia pre regulačné orgány a 
prevádzkovateľov systémov týkajúce sa zjednodušenia byrokratickej záťaže spojenej s 
prevádzkovaním jednotlivých mikrogeneračných jednotiek a s ich pripojením na 
energetickú sieť;

8. konštatuje, že úloha prevádzkovateľov distribučného systému v decentralizovanej 
energetickej sieti sa rýchlo vyvíja a treba ju vyjasniť; vyzýva Európsku komisiu a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby konkrétnejšie vymedzili túto úlohu a nabádali, aby 
prevádzkovatelia distribučného systému investovali do systému s cieľom zlepšiť celkovú 
efektívnosť energetického systému;

9. je presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa v rámci vytvorenia európskeho vnútorného trhu s 
energiou vykonávali účinné a koordinované kroky v oblasti malokapacitnej výroby
energie v Európe;

10. konštatuje, že jednotlivé členské štáty majú rozdielne ciele a štruktúry, pokiaľ ide o 
fiškálne a všeobecne právne ustanovenia týkajúce sa mikrokogenerácie, ktoré môžu 
predstavovať prekážku na ceste k širokému využívaniu mikrokogenerácie, a vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi pri hľadaní a odstraňovaní týchto 
prekážok;

Infraštruktúra, produkty a normy

11. navrhuje, aby sa právne predpisy EÚ v oblasti merania revidovali s cieľom štandardizovať 
a uľahčiť činnosť spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami, súvisiacu so sieťou a uľahčiť 
účinné riadenie distribúcie; požaduje, aby bol umožnený prenos energie medzi výrobcom 
a spotrebiteľom aj v malom rozsahu, napríklad v rámci susedstva alebo družstva;

12. pripomína, že interakcia malých zariadení na výrobu energie s distribučnou sieťou 
prebieha iným spôsobom, než je to v prípade veľkých zariadení, a v budúcich právnych 
predpisoch by sa k nej teda malo pristupovať odlišným spôsobom;

13. je si vedomý toho, že široké využívanie mikrokogenerácie môže viesť k problémom v 
riadení distribučných sietí spojeným s vyrovnávaním dopytu po energii a dodávok 
energie; vyzýva členské štáty, aby malým výrobcom energie uľahčovali prístup do 
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energetickej siete a súčasne riešili problém nákladov spojených so sieťou, ktoré vznikajú 
malým výrobcom energie, a zachovali účinnú správu sietí;

14. konštatuje, že sa preukázalo, že projekty, ktoré zúčastnení aktéri prijmú za vlastné, majú 
vyššiu úroveň akceptácie, a ich zavádzanie by sa preto malo podporovať; pripomína, že 
zoskupenia príslušných subjektov by mohli zohrávať v tomto uľahčovaní významnú 
úlohu, ktorá však zatiaľ zostáva v európskych právnych predpisoch nejasná;

15. konštatuje, že všetky právne predpisy v oblasti mikrokogenerácie by mali byť v súlade s 
kódexmi siete; vyzýva na aktívnu správu distribučných systémov, čo si vyžaduje úzku 
spoluprácu medzi prevádzkovateľmi distribučných sietí a prevádzkovateľmi prenosových 
sústav;

Špecifické opatrenia

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexné vyhodnotenie potenciálnej kapacity pre 
mikrokogeneráciu v Európskej únii a potenciálneho vplyvu širokého využívania 
mikrokogenerácie na európsky vnútorný trh s energiou;

17. uznáva význam vedúcej úlohy Európskej únie v oblasti klimatickej a energetickej politiky, 
a preto vyzýva Komisiu, aby do existujúceho politického rámca začlenila stratégie pre 
malokapacitnú výrobu elektriny a tepla, čím potvrdí jej význam a uľahčí rozširovanie jej 
využívania v členských štátoch;

18. vyzýva Komisiu, aby sa v budúcich právnych predpisoch EÚ v oblasti energetiky 
zaoberala otázkou mikrokogenerácie, najmä v rámci budúceho klimaticko-energetického 
balíka EÚ pre rok 2030;

19. vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi pozorne preskúmala existujúcu 
štruktúru nákladov v oblasti energetických sietí a vypracovala všeobecné usmernenie 
týkajúce sa metód zjednodušovania povoľovania mikrogeneračných jednotiek, ich 
prístupu do siete a ich prevádzkovania. 


