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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

1. bemærker, at intelligente net er resultatet af den øgede rolle, som sektoren for 
informations- og kommunikationsteknologi (ikt) spiller i netstyringen af energisektoren, 
og at der skal tilskyndes til yderligere samarbejde og synergier mellem disse sektorer, 
f.eks. hvad angår effektiv udnyttelse af radiofrekvenser i hele Europa og intelligente 
energifunktioner i det fremtidige ”tingenes internet”; anmoder Kommissionen om at 
træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre sammenhængende og effektiv 
implementering og drift af intelligente net; bemærker de alvorlige spørgsmål, som 
sådanne synergier rejser, for så vidt angår databeskyttelse og datasikkerhed, forhøjede 
takster samt energinetoperatører, som potentielt set befinder sig i en situation, hvor de er 
nødt til at købe data fra teleselskaberne for at kunne opfylde deres grundlæggende 
forpligtelser med hensyn til drift, vedligeholdelse og udvikling af et effektivt 
elektricitetsdistributionssystem;

2. understreger, at den voksende del af Europas elektricitetsforsyning i form af vedvarende 
energi gør det nødvendigt at udvide det eksisterende net og den eksisterende it-
infrastruktur, og at der derfor skal investeres yderligere i forskning og udvikling samt 
hurtig europæisk standardisering;

3 understreger de mange fordele ved intelligente net med hensyn til at nedbringe 
drivhusgasemissioner, øge andelen af vedvarende energi og decentral energiproduktion, 
sikre forsyningssikkerheden til husholdningerne, skabe betingelser for effektiv anvendelse 
af elektricitet på transportområdet, give forbrugerne mulighed for at tilpasse deres forbrug 
med henblik på at drage fordel af de laveste priser og samtidig spare energi, forbedre 
energieffektiviteten, spare elektricitet, mindske bekostelige investeringer i elektricitetsnet 
ved at bruge energi uden for spidsbelastningsperioderne, øge den teknologiske innovation 
og udvikling i EU, opfordre forbrugere til at blive ”prosumenter”, som producerer deres 
egen energi og sælger overskuddet til markedet eller modtager kredit for deres 
overskydende elektricitet, og tage netmålere i anvendelse; påpeger ligeledes, at 
udviklingen og anvendelsen af intelligente net betragteligt reducerer energitab under 
transmission og distribution; understreger, at automatisk omkonfigurering af nettet kan 
benyttes for at forebygge strømafbrydelser eller genoprette strømforsyningen efter 
strømsvigt (selvreparerende kapacitet); understreger derfor vigtigheden af at tage højde 
for dette skæringspunkt mellem energi- og miljøpolitikker ved at gennemføre en generel 
revision og rationalisering af lovgivningen og de eksisterende mål;

4. understreger, at etableringen af intelligente net ligeledes giver mulighed for at styrke 
konkurrenceevnen for europæiske teknologiudbydere, f.eks. den elektriske og elektroniske 
maskinindustri, der primært består af SMV'er, og øge deres globale teknologiske 
førerposition;

5. påpeger, at netinfrastruktur, netstyring og markedsreguleringer i øjeblikket er tilpasset til 
atomkraftværkers og fossilt fyrede kraftværkers behov og muligheder og derved udgør en 
konkurrencemæssig ulempe for nye teknologier som eksempelvis vedvarende energi;
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6. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at fjerne de største barrierer, 
såsom mangel på interoperabilitet og standarder (standardiseret "plug and play" vil 
mindske omkostningerne og ligeledes muliggøre sammenkobling af små decentrale 
energiressourcer (eller små programmer vedrørende decentrale ressourcer)), usikkerhed 
om roller og ansvarsområder i nye applikationer til intelligente net, usikkerhed vedrørende 
deling af omkostninger og fordele og som følge heraf vedrørende nye forretningsmodeller, 
forbrugernes modvilje mod at deltage i forsøg, rækken af lovgivningsmæssige 
foranstaltninger i Europa, der potentielt kan frembyde væsentlige hindringer for 
reproduktionen af projektresultater i forskellige lande;

7. understreger det akutte behov for ny, moderniseret, intelligent og fleksibel 
energiinfrastruktur på alle netniveauer, navnlig intelligente net, for at muliggøre en mere 
fleksibel back-up- og balancerende strømkapacitet, herunder individuel mikroproduktion 
og oplagringssystemer, ny anvendelse af elektricitet (såsom elkøretøjer) og programmer 
vedrørende reaktion på efterspørgsel; understreger behovet for at sikre et øget samarbejde 
fra transmissionssystemoperatørernes side og en målrettet, gennemsigtig, samordnet og 
rettidig inddragelse af alle aktører i udvidelsen og moderniseringen af 
energiinfrastrukturen; glæder sig over, at der er lagt stor vægt på intelligente 
energiprojekter af fælles interesse i Connecting Europe-faciliteten, men beklager samtidig, 
at der kun blev opført to intelligente netprojekter på den nuværende toårige liste; 
understreger, at intelligente netprojekter på distributionssystemplan skal tages i 
betragtning; betoner, at infrastrukturprojekter skal opfylde kriterier om bæredygtighed og 
konkurrencedygtighed og bygge på en integreret tilgang, som skal sikres ved at inddrage 
distributionssystemoperatører; understreger ligeledes betydningen af at udvikle 
energiforbindelser mellem den nordlige og sydlige del af Middelhavsområdet; 

8. bemærker, at den vedvarende usikkerhed om forretningsgrundlaget for applikationer til 
intelligente net og delingen af omkostninger og fordele blandt aktørerne udgør en faktor, 
der begrænser private investeringer;

9. påpeger, at finansiering fortsat spiller en afgørende rolle i forbindelse med fremme af 
private investeringer i forskning og udvikling af intelligente net samt i 
demonstrationsprojekter;

10. minder om, at i de fleste scenarier i energikøreplanen 2050 vil den egentlige integration af 
decentral vedvarende energiproduktion være umulig, hvis der ikke udvikles lokale og 
regionale intelligente distributionsnet til elektricitet, navnlig fordi de skaber 
informationsforbindelser og forbindelser til elektricitetsforsyning mellem lokale 
socioøkonomiske udviklingsområder, der muliggør fleksibel styring og nødvendig back-
up for disse variable energikilder, og opfordrer derfor til, at der lægges større vægt på 
distributionsnettene; påpeger imidlertid, at udviklingen af intelligente net handler om 
effektiv transport af energi fra produktionsstedet til det sted, hvor den endelige anvendelse 
finder sted; tilføjer ikke desto mindre, at merværdien ved intelligente net er endnu større, 
idet de kommunikerer på et bredere nationalt eller sågar europæisk plan, og muligheden 
for at styre efterspørgslen på dette plan giver gennem en spredning af efterspørgslen bedre 
muligheder for at reducere forbruget (forbrugskilderne), når den lokale produktion er for 
lav (eller for høj);



AD\1011616DA.doc 5/7 PE516.956v02-00

DA

11. opfordrer til samarbejde om udvikling af intelligente net på europæisk, nationalt og 
regionalt plan; mener, at intelligente net giver en vigtig mulighed for at styrke innovation, 
forskning og udvikling, jobskabelse og europæisk industris konkurrenceevne på lokalt og 
regionalt plan, især hvad angår SMV'er;

12. anmoder medlemsstaterne om at samarbejde yderligere og dele bedste praksis i Rådet af 
Europæiske Energiregulatorer (CEER) om reguleringen af nationale 
distributionssystemoperatører (DSO); opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tættere 
sammen, men bemærker samtidig diversiteten i organiseringen af DSO'er, idet visse 
medlemsstater har en enkelt DSO, mens andre har mere end 800; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at nå til enighed om en fælles klassifikation med 
henblik på at fastslå, hvorvidt en organisation er en transmissionsoperatør, en 
distributionsoperatør eller en kombineret operatør;

13. opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at fremsætte forslag i 
overensstemmelse med den tredje pakke vedrørende det indre marked for energi til 
udvikling og fremme af intelligente net, som fortsat skal sikres gennem en effektiv indsats 
af Kommissionen, da dette i stigende grad kan muliggøre involvering af flere 
markedsdeltagere og styrke de potentielle synergivirkninger i forbindelse med indførelse, 
udvikling og vedligeholdelse af telekommunikations- og energinettene; påpeger 
imidlertid, at disse forslag bør integreres i en strømlinet lovramme i overensstemmelse 
med de af Kommissionen fastlagte principper; 

14. opfordrer Kommissionen til at tage skridt til at fremskynde etableringen af intelligente net 
og til at fokusere på følgende aspekter: fremme investerings- og finansieringsincitamenter 
på dette område, udvikle tekniske standarder, sikre kunderne databeskyttelse, etablere en 
lovramme, som kan give incitamenter til at udbrede intelligente net, garantere et åbent og 
konkurrencedygtigt detailmarked i forbrugernes interesse samt fortsat at yde støtte til 
innovation af teknologi og systemer;

15. påpeger, at intelligente net ikke må pålægge forbrugerne en økonomisk byrde eller 
virksomhederne en forskriftsmæssig byrde, men bør gavne dem ved at levere præcise, 
gennemsigtige, brugervenlige og lettilgængelige oplysninger, som giver dem mulighed for 
effektivt at forvalte deres energiforbrug og -produktion, og understreger, at 
energibesparelser skal afspejles i deres endelige regninger; bemærker, at brugernes 
beslutninger er styret af nettariffer, hvorfor et justeret prissignal kan anvendes til at 
fremskynde og koordinere energiomstillingen;

16. understreger den rolle, som intelligente net spiller med henblik på at tillade 
tovejskommunikation mellem elproducenter og -kunder; understreger, at en stærk 
beskyttelse af personlige oplysninger, herunder beskyttelse af privatlivets fred og 
individuel frihed, og lettilgængelige forbrugeroplysninger er vigtige; bemærker, at 
intelligente ”målere” ofte forveksles med intelligente ”net”, og at et intelligent net – ud 
over at sikre forsyningssikkerhed – muliggør et mere intelligent energimarked, der giver 
mulighed for et paradigmeskifte med hensyn til, hvordan energi produceres og forbruges; 
opfordrer til en bedre evaluering af dette område og yderligere forskning i databeskyttelse 
og datasikkerhed; 

17. understreger behovet for øget regulering af databeskyttelse og datasikkerhed samt praksis 
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ved installering af intelligente målesystemer; understreger, at garanti for databeskyttelse 
og datasikkerhed for alle enkeltpersoner og husholdninger, der er tilsluttet nettet, er 
afgørende for, at intelligente net fungerer og kan anvendes; understreger, at de data, der 
indsamles, kun må anvendes til at sikre forsyningssikkerheden af elektricitet; opfordrer 
medlemsstaterne til at håndhæve databeskyttelsesbestemmelser og til at sikre 
enkeltpersoners rettigheder på dette område;

18. anmoder Kommission om at udarbejde yderligere vejledning, for så vidt angår brugen af 
personlige og ikke-personlige intelligente netdata på grundlag af den reviderede EU-
lovgivning om databeskyttelse og de vedtagne bestemmelser om DSO'ers, udbyderes eller 
andre kommercielle organers ejerskab og forvaltning af disse data;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at 
optage og skabe økonomiske incitamenter til investeringer i ikt-løsninger, såsom 
intelligente net, med det formål at skabe et prosumentmarked;

20. understreger som følge af de intelligente nets tekniske natur betydningen af at oplyse og 
vejlede brugerne, således at de bliver informerede prosumenter, der er bevidste om de 
muligheder, som disse net tilbyder, navnlig for så vidt angår deres tilknytning til 
intelligente målere; understreger vigtigheden af at målrette denne bevidstgørelse mod 
unge gennem uddannelsesprogrammer til elever på sekundærtrinnet og studerende på en 
erhvervsfaglig uddannelse;

21. henleder opmærksomheden på de initiativer, som Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi (EIT) følger inden for KIC InnoEnergy til forskning og udvikling 
vedrørende intelligente net og uddannelse af fagfolk i denne sektor; gør i denne 
forbindelse desuden opmærksom på den nye mulighed for at etablere regionale 
innovationsordninger (RIS) med støtte fra EIT i perioden 2014-2020;

22. bemærker, at landdistrikterne i visse medlemsstater plages af strømsvigt og andre 
problemer på grund af dårligt vedligeholdte netværk eller utilstrækkelige investeringer; 
anmoder Kommissionen om at vurdere særlige foranstaltninger for at sikre, at intelligente 
net når ud i landdistrikterne; bemærker dog, at en opgradering og vedligeholdelse af 
grundlæggende energiinfrastruktur bør fortsætte i de områder, som sandsynligvis ikke 
prioriteres i forbindelse med etableringen af intelligente net;

23. minder om standardiseringsmandatet for 2011 til støtte for etableringen af europæiske 
intelligente net, hvis arbejde skulle fuldendes i 2012; bifalder de fremskridt, der er gjort 
under dette mandat, men understreger, at der er behov for yderligere arbejde; anmoder 
Kommissionen om at samarbejde med standardiseringsorganerne for at fremskynde 
færdiggørelsen af deres arbejde og om at udstede et nyt mandat, hvis det skønnes 
nødvendigt;

24. bemærker vigtigheden af den tematiske koncentration "kulstoffattig økonomi", som de 
europæiske struktur- og investeringsfonde stræber efter, hvilket bevirker, at 20 % af denne 
finansiering vil blive investeret i energiomstillingen med stor vægt på intelligente net.
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