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B7-0000/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o mikroproizvodnji – proizvodnji električne energije 
in toplote manjšega obsega

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(2009/28/ES)1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Za boljše delovanje notranjega energetskega trga“ in 
priloženih delovnih dokumentov (COM(2012)0663), SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Energija iz obnovljivih virov: glavni akter na 
evropskem energetskem trgu (COM(2012)0271),

– ob upoštevanju direktive o energetski učinkovitosti in njenih posledic za proizvodnjo 
toplote in električne energije2,

– ob upoštevanju direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov in njenih posledic za 
zasnovo ekoloških izdelkov in mikro SPTE3,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o pregledu akcijskega načrta o 
energetski učinkovitosti (P7_TA(2010)0485)4,

–  ob upoštevanju vprašanja za pisni odgovor Komisiji o mikroproizvodnji (E-
010355/2011)5,

–  ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor Komisiji o mikroproizvodnji (OQ O-2013-
000031),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je pravica do dostopa do zadostne energije, ki omogoča dostojen življenjski standard, 
osnovna pravica za vse,

B. ker je Evropska unija čedalje bolj odvisna od uvoza energije iz tretjih držav, zato so 
potrebne spremembe, da bi zagotovili uresničitev podnebnih in energetskih ciljev ter 
ciljev za rast;

C. ker se je zaradi rabe fosilnih goriv kot vira energije povečala raven ogljikovega dioksida v 
naši atmosferi, kar je prispevalo h globalnim podnebnim spremembam; ker si je Evropska 
unija zastavila cilje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, ki jih želi doseči do leta 

                                               
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 16.
2 UL 315, 14.11.2012, str. 1.
3 UL L 285, 31.10.2009, str. 10.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0485.
5 UL C 168 E, 14.6.2012.
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2020, trenutno pa pripravlja podnebni in energetski politični okvir za leto 2030; ker ni 
specifične strategije za proizvodnjo energije manjšega obsega (mikroproizvodnjo), 
posamezne določbe na to temo pa so razpršene v različnih zakonodajnih in 
nezakonodajnih pobudah;

D. ker bi morali voditelji v Evropski uniji zavzeti vodilni položaj pri energetskemu prehodu, 
pri tem pa upoštevati potrebo po vključitvi vseh evropskih državljanov ne glede na 
njihove prihodke in bogastvo; ker je proizvodnja energije manjšega obsega pomembna v 
boju proti energetski revščini, prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarski 
rasti ter lahko ustvari nov način reševanja finančne krize;

E. ker je proizvodnja energije manjšega obsega priložnost za posamezna gospodinjstva, mala 
in srednja podjetja ter skupnosti, da postanejo proizvajalci energije; ker se potrošniki 
ozaveščajo o novih učinkovitih načinih proizvodnje in rabe energije; ker lahko 
omogočanje potrošnikom, da proizvajajo svojo električno energijo in toploto, ustvarja bolj 
trajnostno in vključujočo družbo; ker je v sporočilu o notranjem energetskem trgu 
obravnavano vprašanje krepitve vloge protrošnikov (t.j. proizvajalcev, ki so hkrati 
potrošniki), vendar je treba na tem trgu rešiti še mnogo izzivov, da bi ustvarili 
protrošniško družbo;

F. ker je lahko mikroproizvodnja energije pomembna tudi na svetovni ravni;

G. ker se v posameznih državah članicah razlikujejo pobude za proizvodnjo električne in 
toplotne energije manjšega obsega; ker politiki EU večinoma ni uspelo rešiti vprašanja 
proizvodnje energije manjšega obsega v Evropi;

Uvod

1. potrjuje, da bo mikroproizvodnja bistvena za proizvodnjo energije v prihodnosti, če naj bi 
Evropa dolgoročno uresničila zastavljene cilje glede energije iz obnovljivih virov;

2. poudarja, da je uspešnost mikroproizvodnje odvisno od številnih različnih dejavnikov, kot 
so pravilno delovanje evropskega notranjega energetskega trga in učinkovita politika 
spodbujanja tovrstne proizvodnje na evropski, nacionalni in lokalni ravni; 

3. poudarja, da je energetska revščina čedalje večji problem; poudarja, da lahko spodbujanje 
mikroproizvodnje potrošnikom omogoči, da bolje nadzorujejo svojo porabo energije, in 
zmanjša energetsko revščino; poziva, naj se posebno pozornost nameni najemnikom, ki so 
pogosto odvrnjeni od izboljšave energetske učinkovitosti in proizvodnje svoje energije; 

4. meni, da je pomembno spodbujati zadruge za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, s 
čimer bi povečali udeležbo državljanov, izboljšali dostopnost te energije in ustvarili 
finančne naložbe;

5. ugotavlja, da je na voljo malo informacij o zmogljivosti in prihodnjem potencialu 
mikroproizvodnje v Evropi; meni, da bi lahko imela mikroproizvodnja na podlagi boljše 
obveščenosti bistveno vlogo na področju podnebne, energetske in industrijske politike;
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6. meni, da bi večja razširjenost mikroproizvodnje bistveno vplivala na omrežja in s tem 
ustvarila večje izzive za regulativne organe in upravljavce omrežij na različnih ravneh;

Zakonodajni okvir

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi smernice za regulativne organe in upravljavce 
sistemov o tem, kako bi lahko poenostavili administrativne postopke pri upravljanju in 
vključevanju mikroproizvodnih naprav v omrežja;

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev distribucijskih omrežij v bolj decentraliziranem 
energetskem omrežju hitro razvija in da jo je treba pojasniti; poziva Evropsko komisijo in 
nacionalne regulativne organe, naj to vlogo podrobneje opredelijo in spodbudijo 
upravljavce distribucijskih omrežij v vlaganju v distribucijski sistem, s čimer bi se 
izboljšala splošna učinkovitost energetskega sistema;

9. meni, da je potrebno učinkovito usklajeno delovanje na področju mikroproizvodnje 
manjšega obsega v Evropi, kar bi prispevalo k vzpostavitvi evropskega notranjega 
energetskega trga;

10. ugotavlja, da imajo posamezne države članice različne cilje in strukture za davčno in 
zakonsko ureditev mikroproizvodnje, kar bi lahko oviralo vsesplošno razširitev 
mikroproizvodnje, zato Komisijo poziva, naj skupaj z državami članicami te ovire 
opredeli in jih odpravi;

Infrastruktura, proizvodi in standardi

11. meni, da bi bilo treba pregledati zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi standardizirali in 
spodbudili dejavnosti protrošnikov na omrežju in omogočili učinkovito upravljanje 
distribucije; zahteva, da se omogoči prenos energije med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru soseske ali zadruge;

12. opominja, da proizvajalci manjšega obsega z distribucijskim omrežjem sodelujejo drugače 
kot veliki proizvajalci, zato bi jih bilo tudi treba v prihodnji zakonodaji ustrezno drugače 
obravnavati;

13. se zaveda, da bi se lahko z izredno razširitvijo mikroproizvodnje pojavili izzivi pri 
upravljanju distribucijskih omrežij, povezani z uskladitvijo povpraševanja in ponudbe; 
poziva države članice, naj spodbujajo dostop do omrežja za mikroproizvajalce ter obenem 
rešujejo vprašanje stroškov v zvezi z omrežji, ki so povezani s proizvodnjo manjšega 
obsega, in ohranjajo učinkovito upravljanje omrežij;

14. ugotavlja, da so projekti, ki spodbujajo odgovornost, dokazano bolj sprejeti, zato bi jih 
bilo treba podpirati; meni, da bi lahko imeli pri tem pomembno vlogo energetski 
povezovalci, vendar njihova vloga v evropski zakonodaji doslej še ni bila pojasnjena;
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15. meni, da bi morala biti zakonodaja na področju mikroproizvodnje v skladu s kodeksi 
omrežij; poziva k aktivnemu upravljanju distribucijskih sistemov, ki zahtevajo tesno 
sodelovanje med upravljavcev distribucijskih omrežij in upravljavcev prenosnih omrežij;

Posebni ukrepi

16. poziva Komisijo, naj izvede celovito oceno potencialne zmogljivosti v Evropski uniji za 
mikroproizvodnjo in potencialni učinek vsesplošne širitve te vrste proizvodnje na evropski 
notranji energetski trg;

17. priznava, da mora Evropska unija prevzeti vodilni položaj na področju podnebne in 
energetske politike, zato Komisijo poziva, naj vključi strategije za proizvodnjo električne 
energije in toplote manjšega obsega v obstoječi  politični okvir, s čimer bi priznala 
njegovo pomembnost in spodbudila njeno širitev v državah članicah;

18. poziva Komisijo, naj vključi mikroproizvodnjo v prihodnjo evropsko energetsko 
zakonodajo, zlasti v okviru prihodnjega podnebnega in energetskega svežnja EU za leto 
2030;

19. Komisijo poziva, naj skupaj z državami članicami temeljito preuči sedanje stroškovne 
strukture v energetskem omrežju in zagotovi smernice o spodbujanju izdajanja dovoljenj, 
dostopa do omrežij in delovanja mikroproizvodnih naprav.


