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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om mikrogenerering – småskalig produktion av el och 
värme

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor (2009/28/EG)1,

– med beaktande av kommissionens meddelande För en välfungerande inre marknad för 
energi och tillhörande arbetsdokument (COM(2012)0663), SWD(2012)0367, 
SWD(2012)0368,

– med beaktande av kommissionens meddelande Förnybar energi: en viktig faktor på den 
europeiska energimarknaden (COM(2012)0271),

– med beaktande av direktivet om energieffektivitet och dess följder för produktionen av 
värme och el2,

– med beaktande av ekodesigndirektivet och dess följder för ekodesign av produkter och 
mikrokraftvärmeverk3,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution om översynen av handlingsplanen för 
energieffektivitet (A7 (2010) 0485)4,

– med beaktande av frågan för skriftligt besvarande till kommissionen om småskalig 
energiproduktion (E-010355/2011)5,

– med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om småskalig 
energiproduktion (QO O-2013-000031),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tillgång till tillräckligt med energi för en rimlig levnadsstandard är en grundläggande 
rättighet för alla.

B. EU blir alltmer beroende av import från tredjeländer för sin energiförsörjning och en 
ändring behöver komma till stånd för att EU:s klimat-, energi- och tillväxtmål ska kunna 
säkerställas.

C. Användningen av fossila bränslen som energikälla har ökat koldioxidnivåerna i 
atmosfären och därmed bidragit till globala klimatförändringar. EU har fastställt mål för 
produktion av förnybar energi till 2020 och arbetar för närvarande på en ram för klimat-
och energipolitik för 2030. Det finns för närvarande ingen specifik strategi för småskalig 
energiproduktion (mikrogenerering) och tillämpliga bestämmelser är spridda i många 
lagstiftnings- och icke-lagstiftningsinitiativ.
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D. EU:s ledare bör gå i bräschen när det gäller övergången till andra energislag och ta hänsyn 
till att alla EU-medborgare behöver bli delaktiga, oavsett inkomst eller förmögenhet. 
Småskalig energi bidrar till att motverka energifattigdom, leder till skapandet av nya 
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt och kan leda till nya sätt att komma till rätta med 
finanskrisen.

E. Småskalig energiproduktion utgör en möjlighet för enskilda hushåll, små och medelstora 
företag och samhällen att bli energiproducenter. Konsumenterna blir medvetna om 
effektiva sätt att producera och konsumera energi. Att konsumenterna får möjlighet att 
producera sin egen el och värme kan leda till ett hållbarare samhälle där fler är delaktiga. I 
meddelandet om den inre marknaden för energi diskuteras frågan om att prosumenterna 
(producenter och konsumenter) ska få större möjligheter. Fortfarande finns det många 
utmaningar på marknaden att ta itu med för att uppnå ett prosumentsamhälle.

F. Småskalig energiproduktion kan också spela en roll på global nivå.

G. Incitamenten för småskalig produktion av el och värme skiljer sig kraftigt åt mellan 
medlemsstaterna. EU-politiken har i mycket ringa utsträckning gripit sig an frågan om 
småskalig energiproduktion i Europa.

Inledning

1. Europaparlamentet bekräftar att småskalig energiproduktion kommer att bli ett viktigt 
inslag i framtida energiproduktion om EU på lång sikt ska kunna uppfylla sina mål för 
förnybar energi.

2 Europaparlamentet påminner om att en framgångsrik spridning av småskalig 
energiproduktion är avhängig av många olika faktorer, såsom en välfungerande europeisk 
inre marknad för energi samt effektiva åtgärder för att stimulera till småskalig 
energiproduktion på europeisk, nationell och lokal nivå. 

3. Europaparlamentet påpekar att energifattigdom är ett växande problem. Parlamentet 
understryker att om man främjar småskalig energiproduktion kan konsumenterna få större 
kontroll över sin energiförbrukning och energifattigdomen minskas. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt hyresgäster som ofta inte får ta del av energiförbättringar och 
inte kan producera sin egen energi. 

4. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att främja lokala kooperativ för förnybar 
energi för att öka medborgarnas delaktighet och tillgången till förnybar energi samt 
generera finansiella investeringar.

5. Europaparlamentet noterar att det bara finns knapphändig information om den småskaliga 
energiproduktionens kapacitet och framtida potential i Europa. Parlamentet anser att bättre 
kunskaper skulle kunna få småskalig energiproduktion att spela en viktig roll i klimat-, 
energi- och industripolitiken.



PE510.530v02-00 4/5 RE\934458SV.doc

SV

6. Europaparlamentet noterar att omfattande spridning av småskalig energiproduktion 
kommer att få betydande effekter för näten och leda till stora utmaningar för 
tillsynsmyndigheter och operatörer på olika nivåer.

Regelverk

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer för tillsynsmyndigheter 
och systemansvariga om hur man kan förenkla de administrativa bördorna i samband med 
drift och anslutning till nätet av enheter för småskalig energiproduktion.

8. Europaparlamentet konstaterar att den roll som systemansvariga för distributionssystem 
spelar i ett mer decentraliserat energinät utvecklas snabbt och att det krävs ett 
förtydligande. Parlamentet uppmanar kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheterna att specificera rollen och att uppmuntra de systemansvariga för 
distributionssystem att investera i distributionssystemet, i syfte att förbättra 
energisystemets effektivitet överlag.

9. Europaparlamentet anser att det krävs en effektiv samordnad insats för småskalig 
energiproduktion i Europa som ett led i skapandet av en europeisk inre marknad för 
energi.

10. Europaparlamentet noterar att olika medlemsstater har olika mål och strukturer för sina 
skattepolitiska och rättsliga bestämmelser om småskalig energiproduktion vilket kan vara 
ett hinder för en omfattande spridning av småskalig energiproduktion. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att kartlägga och 
undanröja sådana hinder.

Infrastruktur, produkter och standarder

11. Europaparlamentet föreslår att EU:s lagstiftning om mätning ska ses över för att 
standardisera och underlätta prosumentverksamheter på elnätet och främja en effektiv 
distribution. Parlamentet kräver att det ska bli möjligt att överföra energi mellan 
producenter och konsumenter även i liten skala, exempelvis i grannskap eller kooperativ.

12. Europaparlamentet påminner om att småskaliga producenter interagerar med 
distributionsnätet på ett sätt som skiljer sig från storskaliga producenter och därför bör 
behandlas annorlunda i framtida lagstiftning.

13. Europaparlamentet är medvetet om att en betydande spridning av småskalig 
energiproduktion kan leda till utmaningar för förvaltningen av distributionsnät i fråga om 
att anpassa tillgång och efterfrågan på energi. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
underlätta tillgången till nätet för små producenter och samtidigt ta itu med frågan om 
nätkostnader i samband med småskalig energiproduktion och upprätthålla en effektiv 
nätförvaltning.

14. Europaparlamentet noterar att det har påvisats att ägarprojekt har större acceptans och 
därför bör främjas och att sammanslutningar kan spela en viktig roll i detta sammanhang 
men att deras roll än så länge är oklar i den europeiska lagstiftningen.
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15. Europaparlamentet framhåller att all lagstiftning inom området småskalig 
energiproduktion bör vara i överensstämmelse med nätföreskrifter. Parlamentet kräver en 
aktiv förvaltning av distributionssystem, vilket förutsätter ett nära samarbete mellan 
systemansvariga för distributionssystem och överföringssystem.

Särskilda åtgärder

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingående bedöma den potentiella 
kapaciteten för småskalig energiproduktion i EU och vilka följderna kan bli av en stor 
spridning av småskalig energiproduktion på den europeiska inre marknaden för energi.

17. Europaparlamentet anser att det är viktigt att EU är ledande i klimat- och energipolitiken 
och uppmuntrar därför kommissionen att inkludera strategier för småskalig produktion av 
el och värme i befintlig politik och därigenom erkänna dess betydelse och underlätta 
spridningen i medlemsstaterna.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp småskalig energiproduktion i 
framtida europeisk energilagstiftning, särskilt i samband med EU:s framtida klimat- och 
energipaket för 2030.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
noggrant se över befintliga kostnadsstrukturer i energinätet och att ge vägledning om hur 
man kan underlätta tillståndsgivning, tillgång till nätet och driften av enheter för 
småskalig energiproduktion. 
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