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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι τα ευφυή δίκτυα είναι προϊόν του ολοένα και πιο σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζει ο τομέας της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στη διαχείριση των ενεργειακών δικτύων, και ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν η περαιτέρω 
συνεργασία και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τομέων αυτών, για παράδειγμα όσον 
αφορά την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις 
ευφυείς ενεργειακές λειτουργίες στο μελλοντικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων· ζητεί από 
την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της συνεκτικής και 
αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας ευφυών δικτύων· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από τις συνέργειες αυτές όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα, τις αυξημένες χρεώσεις και το 
ενδεχόμενο οι φορείς εκμετάλλευσης του ενεργειακού δικτύου να βρεθούν σε μια 
κατάσταση κατά την οποία θα πρέπει να αγοράζουν δεδομένα από τις εταιρείες 
τηλεπικοινωνίας προκειμένου να εκπληρώσουν τη βασική τους αποστολή, η οποία 
συνίσταται στη λειτουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός αποδοτικού συστήματος 
διανομής ενέργειας·

2. υπογραμμίζει ότι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια καθιστά αναγκαία την επέκταση των 
υφιστάμενων υποδομών δικτύου και ΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, απαιτούνται μεγαλύτερες 
επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και ταχεία τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

3 υπογραμμιζει τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα των ευφυών δικτύων όσον αφορά τη μείωση 
των αερίων θερμοκηπίου, την αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και της κατανεμημένης παραγωγής, την εξασφάλιση του εφοδιασμού των νοικοκυριών, 
τη δημουργία των προϋποθέσεων για την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις 
μεταφορές, την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να προσαρμόζουν την 
κατανάλωσή τους ώστε να επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές και ταυτόχρονα να 
εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση των δαπανηρών επενδύσεων σε δίκτυα 
ηλεκτροδότησης με τη χρήση ενέργειας εκτός των περιόδων αιχμής, την τόνωση της 
τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης στην ΕΕ, την ενθάρρυνση των καταναλωτών να 
γίνουν παραγωγοί-καταναλωτές, δηλαδή να παράγουν οι ίδιοι την ενέργειά τους και να 
διαθέτουν το πλεόνασμα στην αγορά ή να πιστώνονται την πλεονάζουσα ηλεκτρική 
ενέργεια, και να χρησιμοποιούν συστήματα καταμέτρησης καθαρής ενέργειας· 
επισημαίνει επίσης, ότι η ανάπτυξη και η χρήση ευφυών δικτύων μειώνει σε σημαντικό 
βαθμό την απώλεια ενέργειας κατά τη μεταφορά και διανομή· τονίζει ότι μπορεί να 
χρησιμοποιείται η αυτόματη αναδιάταξη του δικτύου για την αποτροπή ή την 
αποκατάσταση διακοπών λειτουργίας (ικανότητες αυτό-επιδιόρθωσης)· υπογραμμίζει, 
συνεπώς, πόσο σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη αυτή η ζωτικής σημασίας θέση τους ως 
κόμβου της ενεργειακής και της περιβαλλοντικής πολιτικής μέσω μιας ευρείας 
διαδικασίας αναθεώρησης και εξορθολογισμού της νομοθεσίας και των υφιστάμενων 
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στόχων·

4. τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων παρέχει επίσης μια ευκαιρία για τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας τεχνολογικής πρωτοπορίας των φορέων παροχής 
τεχνολογίας της ΕΕ, όπως ο κλάδος της ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής μηχανικής, που 
αποτελείται ως επί το πλείστον από ΜΜΕ·

5. επισημαίνει ότι οι υποδομές και η διαχείριση του δικτύου, καθώς και οι κανόνες της 
αγοράς είναι σήμερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με χρήση πυρηνικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων και, συνεπώς, 
συνιστούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις νέες τεχνολογίες, όπως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

6. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την άρση βασικών φραγμών, όπως: η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας και προτύπων (οι τυποποιημένες εφαρμογές τοποθέτησης και 
άμεσης λειτουργίας θα μειώσουν το κόστος και θα καταστήσουν δυνατή τη 
συνδεσιμότητα και των μικρών διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας (DER) (ή 
των μικρών εφαρμογών ανταπόκρισης στη ζήτηση)· η αβεβαιότητα όσον αφορά τους 
ρόλους και τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο των νέων εφαρμογών ευφυών δικτύων· η 
αβεβαιότητα όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους και των οφελών και, κατά 
συνέπεια, όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα· η απροθυμία των καταναλωτών να 
συμμετέχουν σε δοκιμές· το εύρος των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Ευρώπη μπορεί να 
δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων σε διάφορες 
χώρες·

7. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για νέες, εκσυγχρονισμένες, ευφυείς και ευέλικτες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα επίπεδα του δικτύου, ιδιαιτέρως για ευφυή δίκτυα, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία των δυνατοτήτων εφεδρικής αποθήκευσης και 
αντιστάθμισης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων συστημάτων 
ηλεκτροπαραγωγής μικρής κλίμακας και αποθήκευσης ενέργειας, νέων χρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας (όπως σε ηλεκτρικά οχήματα) και προγραμμάτων ανταπόκρισης 
στη ζήτηση· υπογραμμίζει ότι κατά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών υποδομών πρέπει να εξασφαλιστούν η ενισχυμένη συνεργασία των φορέων 
εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφοράς, καθώς και η αποφασιστική, διαφανής, 
συντονισμένη και έγκαιρη συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών· 
χαιρετίζει την ισχυρή έμφαση που δίνεται σε ευφυή ενεργειακά έργα κοινού 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και παράλληλα 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο δύο έργα ευφυούς δικτύου 
συμπεριελήφθησαν στον τρέχοντα διετή κατάλογο· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τα έργα ευφυών δικτύων σε επίπεδο συστήματος διανομής· υπογραμμίζει ότι τα έργα 
υποδομών πρέπει να πληρούν κριτήρια βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας και να 
υποστηρίζονται από μια σφαιρική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίζεται με την ένταξη 
των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της 
ανάπτυξης ενεργειακών συνδέσεων μεταξύ Βόρειας και Νότιας Μεσογείου·

8. επισημαίνει ότι η διαρκής αβεβαιότητα όσον αφορά τις επιχειρηματικές προοπτικές για 
την ανάπτυξη εφαρμογών ευφυούς δικτύου και τον επιμερισμό του κόστους και του 
οφέλους μεταξύ των συμμετεχόντων αποτελεί παράγοντα που αποθαρρύνει τις ιδιωτικές 
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επενδύσεις·

9. τονίζει ότι οι χρηματοδοτήσεις εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα 
των ευφυών δικτύων·

10. υπενθυμίζει ότι στα περισσότερα σενάρια του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 δεν 
θα είναι εφικτή η ενσωμάτωση της αποκεντρωμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας χωρίς την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών ευφυών δικτύων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ιδιαίτερα ότι τα δίκτυα αυτά δημιουργούν συνδέσεις για 
τη μετάδοση πληροφοριών και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τοπικών 
τομέων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση και 
παρέχοντας την απαιτούμενη εφεδρική στήριξη για τις εν λόγω διαλείπουσες πηγές 
ενέργειας, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δίκτυα διανομής· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ευφυών δικτύων αποσκοπεί στην αποτελεσματική 
μεταφορά ενέργειας από τον τόπο παραγωγή στο τόπο τελικής κατανάλωσης· προσθέτει, 
πάντως, ότι η προστιθέμενη αξία των ευφυών δικτύων είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν αυτά 
επικοινωνούν σε μεγαλύτερη κλίμακα –εθνική ή ακόμα και ευρωπαϊκή- και ότι ο έλεγχος 
της ζήτησης ήλεκτρικής ενέργειας σε αυτή την κλίμακα, μέσω της διασποράς της 
ζήτησης, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για την εξάλειψη κατανάλωσης (πηγών 
κατανάλωσης) όταν η τοπική παραγωγή δεν είναι επαρκής (ή είναι υπερβολικά υψηλή)·

11. ζητεί τη συνεργασία κατά την ανάπτυξη ευφυών δικτύων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο· πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα προσφέρουν μια σοβαρή ευκαιρία για 
τόνωση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές στο φόρουμ του CEER για τη ρύθμιση των εθνικών διαχειριστών 
δικτύων διανομής (DSO)· αναγνωρίζει ότι επικρατεί πολυμορφία όσον αφορά τον τρόπο 
οργάνωσης των διαχειριστών δικτύων διανομής (DSO), όπου ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
ενιαίο DSO ενώ σε άλλα υπάρχουν περισσότεροι από 800, παροτρύνει ωστόσο τα κράτη 
μέλη να συνεργάζονται πιο στενά μεταξύ τους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συμφωνήσουν σε μια ενιαία ταξινόμηση για να προσδιορίζεται αν ένας οργανισμός είναι 
διαχειριστής δικτύου μεταφοράς, διαχειριστής δικτύου διανομής ή διαχειριστής 
συνδυασμένου δικτύου·

13. καλεί την Επιτροπή να κρίνει αν είναι αναγκαία η υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με την 
τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, για την ανάπτυξη και την 
προώθηση ευφυών δικτύων τα οποία η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εγγυάται 
λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε 
σταδιακά να καταστεί δυνατή η αυξημένη συμμετοχή στην αγορά, με περισσότερους 
φορείς, και να ενισχυθούν οι πιθανές συνέργειες στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση, και τη 
συντήρηση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι 
προτάσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα εξορθολογισμένο κανονιστικό πλαίσιο 
σύμφωνα με τις αρχές που θα καθορίσει η Επιτροπή·

14. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ευφυών δικτύων 
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και να εστιάσει στις ακόλουθες πτυχές: τόνωση των επενδύσεων και παροχή 
περισσότερων οικονομικών κινήτρων στον συγκεκριμένο τομέα· ανάπτυξη τεχνικών 
προτύπων· μέριμνα για την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών· θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου που να επιτρέπει την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων· εξασφάλιση ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς λιανικής προς όφελος των 
καταναλωτών· συνεχής υποστήριξη της καινοτομίας στην τεχνολογία και τα συστήματα·

15. επισημαίνει ότι τα ευφυή δίκτυα δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν οικονομικά τους 
καταναλωτές ή να προσθέτουν κανονιστικό φόρτο στις επιχειρήσεις, αλλά να τους 
παρέχουν οφέλη προσφέροντας ακριβείς, ξεκάθαρες, εύχρηστες και άμεσα προσβάσιμες 
πληροφορίες και επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατανάλωση 
και παραγωγή ενέργειας, υπογραμμίζει δε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στους τελικούς λογαριασμούς τους· υπενθυμίζει ότι οι χρήστες 
αποφασίζουν με βάση τα τιμολόγια χρήσης των δικτύων, και, κατά συνέπεια, θα 
μπορούσε με την κατάλληλη τιμολόγηση να επιταχυνθεί και να συντονιστεί η ενεργειακή 
μετάβαση·

16. τονίζει τον ρόλο των ευφυών δικτύων στη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 
παραγωγών και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας· υπογραμμίζει ότι είναι ουσιαστικό 
να υπάρχει ισχυρή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικότητας και των ατομικών ελευθεριών, 
και να παρέχονται άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες στους καταναλωτές· επισημαίνει ότι οι 
ευφυείς μετρητές συχνά συγχέονται με τα ευφυή δίκτυα, και ότι ένα ευφυές δίκτυο, πέραν 
του ότι εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού, επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας 
ευφυέστερης αγοράς ενέργειας, καθιστώντας δυνατή την αλλαγή του καθιερωμένου 
τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας· ζητεί να αξιολογηθεί καλύτερα το 
συγκεκριμένο πεδίο, και διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα στους τομείς της προστασίας και της 
ιδιωτικότητας των δεδομένων ·

17. τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της προστασίας των δεδομένων και για ρύθμιση και 
εφαρμογή της ιδιωτικότητας όταν εγκατασταθούν τα συστήματα ευφυούς μέτρησης· 
επισημαίνει ότι η διασφάλιση της προστασίας και του απορρήτου των δεδομένων όλων 
των ατόμων και των νοικοκυριών που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· τονίζει ότι τα 
δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εξασφάλιση της 
ηλεκτροδότησης· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν κανόνες προστασίας των δεδομένων 
και να μεριμνούν για τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων στον συγκεκριμένο τομέα·

18. ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη 
χρήση των δεδομένων προσωπικού ή μη χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
των ευφυών δικτύων, υπό το φως της αναθεωρημένης ενωσιακής νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων και σε σχέση με τους συμφωνηθέντες κανόνες όσον αφορά την 
ιδιοκτησία και τη διαχείριση των δεδομένων αυτών από διαχειριστές δικτύου διανομής, 
παρόχους ή άλλους εμπορικούς φορείς·

19. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενσωματώσουν και να 
δημιουργήσουν οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε λύσεις ΤΠΕ, όπως τα ευφυή 
δίκτυα, με σκοπό τη δημιουργία μιας αγοράς παραγωγών καταναλωτών.
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20. υπογραμμίζει τη σημασία, λαμβανομένου υπόψη του τεχνικού χαρακτήρα των ευφυών 
δικτύων, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των χρηστών ώστε να γίνουν 
παραγωγοί καταναλωτές με επίγνωση των ευκαιριών που παρέχουν τα δίκτυα αυτά, ιδίως 
όσον αφορά τη σύνδεσή τους με ευφυείς μετρητές· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης των νέων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων απευθυνόμενων σε 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης·

21. εφιστά την προσοχή στις πρωτοβουλίες του ΕΙΤ, στο πλαίσιο της ΚΓΚ InnoEnergy, για 
έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με ευφυή δίκτυα και για την κατάρτιση επαγγελματιών 
στον συγκεκριμένο τομέα· εφιστά επίσης την προσοχή, εν προκειμένω, στις νέες 
δυνατότητες διαμόρφωσης περιφερειακών καθεστώτων καινοτομίας (RIS) που προσφέρει 
το ΕΙΤ για το διάστημα 2014-2020.

22. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι αγροτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν γενικές 
διακοπές ρεύματος και άλλα προβλήματα λόγω ανεπαρκούς συντήρησης των δικτύων ή 
περιορισμένων επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα λήψης 
ειδικών μέτρων για να εξασφαλίσει την κάλυψη των αγροτικών κοινοτήτων με ευφυή 
δίκτυα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η αναβάθμιση και η συντήρηση 
της βασικής ενεργειακής υποδομής σε περιοχές οι οποίες δεν προβλέπεται να 
αποτελέσουν προτεραιότητα για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων·

23. υπενθυμίζει την εντολή τυποποίησης του 2011 για τη στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών 
ευφυών δικτύων, οι εργασίες της οποίας έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2012· επικροτεί 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της εντολής, ωστόσο τονίζει ότι απαιτείται 
περαιτέρω εργασία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους φορείς τυποποίησης, 
προκειμένου να επισπευτεί η ολοκλήρωση των εργασιών τους, και να εκδώσει νέα εντολή 
αν κριθεί απαραίτητο·

24. επισημαίνει τη σημασία της θεματικής συγκέντρωσης «οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα», που έχει ενταχθεί στο έργο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων, στο πλαίσιο της οποίας το 20% της χρηματοδότησης θα επενδύεται στην 
ενεργειακή μετάβαση, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευφυή δίκτυα.
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