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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat syntyneet sen seurauksena, että tieto- ja 
viestintätekniikka-alan merkitys on kasvanut energia-alan verkonhallinnassa, ja katsoo, 
että näitä aloja on rohkaistava tekemään jatkossakin yhteistyötä ja lisäämään 
yhteisvaikutusta esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa käytössä kaikkialla Euroopassa 
ja älykkäissä energiatoiminnoissa tulevassa esineiden internetissä (Internet of Things); 
kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen älykkäiden verkkojen 
johdonmukaisen ja tehokkaan käyttöönoton ja toiminnan varmistamiseksi; panee merkille 
vakavat kysymykset, joita mainittu yhteisvaikutus aiheuttaa tietosuojelun ja yksityisyyden 
ja korkeampien maksujen kannalta sekä energiaverkkojen verkonhaltijoille, jotka saattavat 
joutua tilanteeseen, jossa niiden on ostettava tietoa televiestintäyrityksiltä voidakseen 
täyttää perustehtävänsä eli tehokkaan sähkönjakeluverkon toiminnan takaamisen, 
ylläpitämisen ja kehittämisen;

2. korostaa, että uusiutuvan energian kasvava osuus Euroopan sähkönjakelujärjestelmässä 
edellyttää nykyisen verkko- ja tietotekniikkainfrastruktuurin kehittämistä, minkä vuoksi 
on välttämätöntä lisätä tutkimus- ja kehittämisalan tukea ja toteuttaa ripeästi EU:n 
laajuinen standardointi;

3. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia etuja, sillä niiden ansiosta voidaan vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon osuutta, taata 
toimitusvarmuus kotitalouksille, luoda edellytykset sähkön tehokkaalle käytölle 
liikenteessä, auttaa kuluttajia muuttamaan kulutuskäyttäytymistään niin, että he hyötyvät 
edullisimmista hinnoista ja säästävät samalla energiaa, parantaa energiatehokkuutta, 
säästää sähkötehoa, vähentää kalliita investointeja sähköverkkoihin käyttämällä energiaa 
verkon käytön huippuaikojen ulkopuolella, vauhdittaa EU:n teknologista innovointia ja 
kehittämistä sekä kannustaa kuluttajia ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi” eli tuottamaan 
oman energiansa ja myymään ylijäämäsähkön takaisin markkinoille tai saamaan siitä 
hyvitystä net metering -menettelyä (tuotettu ylijäämä vähennetään sähkölaskusta) 
hyödyntäen; huomauttaa myös, että älykkäiden verkkojen käyttö vähentää merkittävästi 
energian siirtoon ja jakeluun liittyvää energiahäviötä; painottaa, että automaattista verkon 
uudelleenkonfigurointia voidaan käyttää häiriöiden estämiseksi tai korjaamiseksi (itse 
korjautuva saanto); korostaa siksi että energia- ja ympäristöpolitiikan keskeinen asema 
olisi tärkeää ottaa huomioon niin, että aloitetaan lainsäädännön ja nykyisten tavoitteiden 
yleinen tarkastelu ja rationalisointi;

4. korostaa, että älykkäiden verkkojen käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa 
kilpailukykyä ja pääasiassa pk-yrityksistä koostuvan EU:n sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden alan teknologiantarjoajien maailmanlaajuista 
teknologiajohtajuutta;

5. huomauttaa, että verkkoinfrastruktuuri, verkon hallinnointi ja markkinasäännöt on 
mukautettu fossiilisia polttoaineita käyttävien voimaloiden ja ydinvoimaloiden tarpeisiin 
ja mahdollisuuksiin ja että tämä muodostaa uusiutuvien energialähteiden kaltaisille uusille 
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teknologioille kilpailuhaitan;

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia poistaakseen keskeiset esteet, joita ovat 
yhteentoimivuuden ja standardoinnin puute (standardoidun helpotetun käyttöönoton eli 
plug and play -järjestelmän avulla olisi mahdollista vähentää kustannuksia ja sallia myös 
pienten hajautettujen energiaresurssien – Distributed Energy Resources, DER, tai pienten 
DR-sovelluksien – liitettävyys), uusiin älykkäisiin verkkosovelluksiin liittyvien roolien ja 
vastuualojen epäselvyys, kustannuksien ja hyödyn jakamiseen ja sen seurauksena myös 
uusiin liiketoimintamalleihin liittyvä epävarmuus ja kuluttajien haluttomuus osallistua 
testeihin, minkä lisäksi EU:n sääntelyyn liittyvät järjestelyt saattavat haitata merkittävästi 
hankkeiden tuloksien toistettavuutta eri maissa;

7. korostaa, että tarvitaan pikaisesti uusi nykyaikainen, älykäs ja joustava, kaikki verkon 
tasot käsittävä energiainfrastruktuuri ja erityisesti älykkäitä verkkoja, jotta saadaan entistä 
joustavampi varaenergian ja tasapainottavan energian kapasiteetti, mukaan luettuina 
yksittäiset mikrotuotantoyksiköt ja varastointijärjestelmät, sähkön uudet käyttömuodot 
(kuten sähköautot) ja kysyntää ohjaavat ohjelmat; korostaa, että energiainfrastruktuuria 
kehitettäessä ja nykyaikaistettaessa on varmistettava siirtoverkkojen haltijoiden entistä 
tehokkaampi yhteistyö sekä kaikkien sidosryhmien vahva, avoin, koordinoitu ja 
varhaisessa vaiheessa tapahtuva osallistuminen; panee tyytyväisenä merkille 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen sisältyville yhteisen edun mukaisille älykkäitä verkkoja 
koskeville hankkeille annetun suuren painoarvon, mutta pitää valitettavana, että nykyiseen 
kaksivuotiseen luetteloon on sisällytetty ainoastaan kaksi älykkäitä verkkoja koskevaa
hanketta; korostaa, että jakeluverkkotason älykkäitä verkkoja koskevat hankkeet on 
otettava huomioon; korostaa, että infrastruktuurihankkeiden on täytettävä kestävyyttä ja 
kilpailukykyä koskevat kriteerit ja että niiden on perustuttava integroituun 
lähestymistapaan, joka takaa jakeluverkon haltijoiden osallistumisen niihin; painottaa 
myös, että Välimerellä on tärkeää kehittää pohjoisen ja etelän välisiä energiaverkkojen 
yhteenliitäntöjä;

8. toteaa, että yksityisiä investointeja rajoittaa jatkuva epävarmuus, joka liittyy älykkäiden 
verkkosovelluksien liiketoiminnalliseen ulottuvuuteen ja kustannuksien ja hyödyn 
jakamiseen osallistujien kesken;

9. korostaa, että rahoitus on edelleen keskeisessä asemassa kannustettaessa yksityistä 
investointia älykkäitä verkkoja koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
demonstrointihankkeisiin;

10. palauttaa mieliin, että useimmissa energia-alan etenemissuunnitelman 2050 skenaarioissa 
uusiutuvan energian hajautetun tuotannon asianmukainen toteuttaminen ei onnistu, ellei 
kehitetä paikallisia ja alueellisia älykkäitä sähkönjakeluverkkoja erityisesti sen vuoksi, 
että niillä luodaan tieto- ja virtalähdeyhteyksiä paikallisten sosioekonomisten 
kehitysalueiden välillä, mikä mahdollistaa joustavan hallinnoinnin ja tarvittavan tuen 
näille vaihteleville energialähteille, ja kehottaa siksi korostamaan enemmän 
jakeluverkkojen merkitystä; korostaa kuitenkin, että älykkäiden verkkojen kehittäminen 
edellyttää tehokasta energiansiirtoa tuotantopaikalta lopulliseen käyttöpaikkaan; toteaa 
kuitenkin, että älykkäiden verkkojen tarjoama lisäarvo on vieläkin parempi, koska niillä 
luodaan paljon laajemmin yhteyksiä kansallisessa tai jopa EU:n mittakaavassa, ja että 
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sähkön kysynnän ohjaaminen tässä mittakaavassa tarjoaa enemmän mahdollisuuksia 
eliminoida kulutusta (kulutuslähteet), kun paikallinen tuotanto on liian alhainen (tai kun 
sitä on liikaa);

11. kehottaa tekemään EU:n, kansallisen ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden verkkojen 
kehittämisessä; uskoo, että älykkäät verkot ovat tärkeä tilaisuus edistää EU:n teollisuuden 
ja erityisesti pk-yritysten innovointia, tutkimusta ja kehitystä, työpaikkojen luontia ja 
kilpailukykyä paikallisesti ja alueellisesti;

12. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista CEER-
foorumilla kansallisten jakeluverkonhaltijoiden sääntelyn alalla; kannustaa jäsenvaltioita 
tiivistämään yhteistyötä, vaikka paneekin merkille jakeluverkonhaltijoiden 
organisaatiomuotojen koko kirjon (joissakin jäsenvaltioissa on vain yksi 
jakeluverkonhaltija, kun taas toisissa jäsenvaltioissa niitä on yli 800); kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota sopimaan yhtenäisestä luokittelusta sen määrittelemiseksi, 
onko organisaatio siirtoverkonhaltija, jakeluverkonhaltija vai yhdistetty siirto- ja 
jakeluverkonhaltija;

13. kehottaa komissiota arvioimaan, onko tarpeen esittää energian kolmannen 
sisämarkkinapaketin mukaisesti ehdotuksia älykkäiden verkkojen kehittämisestä ja 
edistämisestä, sillä kun ne on pantu täytäntöön – mikä on komission johdonmukaisella 
toiminnalla edelleen varmistettava – voitaisiin mahdollistaa enenevässä määrin entistä 
useampien markkinatoimijoiden osallistuminen ja lisätä kaikkien tietoliikenne- ja 
energiaverkkojen osalta mahdollista synergiaa käyttöönotossa, kehittämisessä ja 
ylläpidossa; korostaa kuitenkin, että nämä ehdotukset olisi sisällytettävä rationalisoituun 
sääntelyjärjestelmään komission laatimien periaatteiden mukaisesti;

14. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia älykkäiden verkkojen käyttöönoton 
nopeuttamiseksi ja keskittymään erityisesti edistämään investointeja ja taloudellisia 
kannustamia tällä alalla, kehittämään teknisiä standardeja, varmistamaan kuluttajien 
tietosuoja, luomaan sääntelypuitteet, jolla tarjotaan kannustimia älykkäiden verkkojen 
käyttöönotolle, takaamaan avoimet ja kilpailukykyiset vähittäismarkkinat kuluttajien edun 
varmistamiseksi sekä tarjoamaan jatkuvaa tukea teknologian ja järjestelmien 
innovoinnille;

15. huomauttaa, että älykkäät verkot eivät saisi lisätä kuluttajien kustannuksia tai yrityksille 
kohdistettuja sääntelyvaatimuksia, vaan niiden olisi hyödytettävä kuluttajia tuottamalla 
heille täsmällistä, avointa, käyttäjäystävällistä ja helposti saatavilla olevaa tietoa antaen 
heille mahdollisuuden hallinnoida tehokkaasti omaa energiankulutustaan ja -tuotantoaan, 
ja tähdentää, että energiansäästö olisi otettava huomioon kuluttajien lopullisissa laskuissa; 
muistuttaa, että verkkojen käytöstä perittävillä maksuilla ohjataan käyttäjien päätöksiä ja 
että siksi mukautettu hinnoittelu voi vauhdittaa ja koordinoida siirtymistä uusiin 
energiamuotoihin;

16. korostaa, että älykkäät verkot mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän sähköntuottajien 
ja asiakkaiden välillä; pitää tärkeänä, että henkilötietojen suoja – yksityisyyden suoja ja 
yksilönvapaudet mukaan luettuina – on vahva ja että kuluttajatieto on helposti saatavilla; 
toteaa, että älykkäät mittarit sekoitetaan usein älykkäisiin verkkoihin ja että sen lisäksi, 
että älykäs verkko takaa toimitusvarmuuden, se mahdollistaa älykkäämpien 
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energiamarkkinoiden toiminnan ja ajattelumallin muuttamisen siltä osin, miten energiaa 
tuotetaan ja kulutetaan; kehottaa tekemään enemmän arviointeja tällä alalla ja lisäämään 
tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevaa tutkimusta; 

17. korostaa tarvetta parantaa tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevaa sääntelyä ja 
käytäntöjä, kun älykkäitä mittausjärjestelmiä asennetaan; painottaa, että älykkäiden 
verkkojen toiminnan ja käyttöönoton kannalta on ehdottoman tärkeää, että kaikille 
verkkoon kytketyille henkilöille ja kotitalouksille taataan tietosuoja ja yksityisyyden 
suoja; korostaa, että kerättyjä tietoja on käytettävä ainoastaan sähkönjakelun 
toimitusvarmuuden takaamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan tietosuojasääntöjen 
täytäntöönpanosta ja suojaamaan yksilöiden oikeudet tällä alalla;

18. kehottaa komissiota antamaan lisäohjeistusta siitä, miten älykkäitä verkkoja koskevaa 
henkilökohtaista ja muuta kuin henkilökohtaista tietoa olisi käytettävä EU:n tarkistetun 
tietosuojalainsäädännön perusteella, ja sovituista säännöistä, jotka koskevat näiden 
tietojen omistajuutta ja hallinnointia jakeluverkonhaltijoissa, toimittavissa elimissä tai 
muissa kaupallisissa elimissä;

19. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia luomaan älykkäiden verkkojen 
tapaisille tieto- ja viestintäteknisille sovelluksille tarkoitettuja taloudellisia kannustimia ja 
ottamaan ne käyttöön, jotta voidaan luoda aktiiviset tuottajakuluttajamarkkinat;

20. korostaa, että älykkäiden verkkojen teknisen luonteen vuoksi on tärkeää tiedottaa 
käyttäjille ja lisätä heidän tietoisuuttaan, jotta heistä tulee asiantuntevia tuottajakuluttajia, 
jotka ovat tietoisia näiden verkkojen tarjoamista mahdollisuuksista erityisesti kun otetaan 
huomioon niiden yhteys älykkäisiin mittareihin; korostaa, että on tärkeää lisätä nuorten 
tietoisuutta keskiasteen ja ammattikoulutuksen alan oppilaisiin suunnatuilla 
opetusohjelmilla;

21. kiinnittää huomiota aloitteisiin, joihin Euroopan teknologiainstituutti pyrkii osaamis- ja 
innovaatioyhteisön InnoEnergy välityksellä ja jotka koskevat älykkäiden verkkojen 
kehittämistä ja ammattilaisten kouluttamista tällä alalla; kiinnittää tässä yhteydessä myös 
huomiota uusiin mahdollisuuksiin alueellisten innovaatiojärjestelyiden luomiseksi, minkä 
Euroopan teknologiainstituutti on tehnyt mahdolliseksi kaudella 2014–2020;

22. panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa maaseudun asukkaat kärsivät 
sähkökatkoksista ja muista ongelmista, jotka johtuvat epäasianmukaisesti ylläpidetyistä 
verkoista tai riittämättömistä investoinneista; kehottaa komissiota arvioimaan erityisiä 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että älykkäitä verkkoja rakennetaan myös maaseudulle;
toteaa kuitenkin, että energia-alan perusinfrastruktuurin kohentamista ja ylläpitämistä olisi 
jatkettava alueilla, jotka eivät todennäköisesti ole ensisijaisessa asemassa, kun älykkäitä 
verkkoja otetaan käyttöön;

23. palauttaa mieliin eurooppalaisen älykkään verkon käyttöönoton tukemiseksi vuonna 2011 
annetun standardointia koskevan toimeksiannon (Standardization Mandate), joka oli 
tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2012; suhtautuu myönteisesti toimeksiannon myötä 
saavutettuun edistykseen mutta painottaa, että on toteutettava lisätoimia; kehottaa 
komissiota vauhdittamaan yhdessä standardointielimien kanssa niiden toimien päätökseen 
saattamista ja antamaan uuden toimeksiannon tarvittaessa;
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24. pitää tärkeänä vähähiilisen talouden temaattista keskittämistä, johon pyritään Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoilla ja jonka vuoksi 20 prosenttia tästä rahoituksesta 
investoidaan energiansiirtoon niin, että keskitytään erityisesti älykkäisiin verkkoihin.



PE516.956v02-00 8/8 AD\1011616FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 28.11.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

51
1
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles 
Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, 
Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona 
Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe 
Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa 
Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, 
Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude 
Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 
Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Rachida Dati, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, 
Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija 
Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, 
Silvia-Adriana Ţicău

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Carl Schlyter


