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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad pažangieji elektros energijos tinklai yra didėjančio informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) sektoriaus vaidmens energetikos sektoriaus tinklo valdyme rezultatas ir 
kad reikia skatinti tolesnį šių sektorių bendradarbiavimą ir sąveikas, pvz., susijusius su 
efektyviu radijo spektro naudojimu visoje Europoje ir su pažangiosiomis energetikos 
funkcijomis būsimame „daiktų internete“; prašo Komisijos imtis reikiamų veiksmų 
nuosekliam ir efektyviam pažangiųjų elektros energijos tinklų diegimui ir veikimui 
užtikrinti; atkreipia dėmesį į dėl tokių sąveikų kylančius rimtus klausimus dėl duomenų 
apsaugos ir privatumo, didėjančių tarifų ir į tai, kad energetikos tinklo operatoriai gali būti 
tokioje padėtyje, kai jie turi pirkti duomenis iš telekomunikacijų bendrovių, kad galėtų 
laikytis pagrindinio savo įsipareigojimo – valdyti, prižiūrėti ir vystyti efektyvią elektros 
energijos skirstymo sistemą;

2. pabrėžia, kad dėl didėjančios atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies visoje Europos 
elektros energijos tiekimo sistemoje reikia plėsti esamą tinklų ir IT infrastruktūrą, todėl 
būtinos didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei sparti ES 
lygmens standartizacija;

3 pabrėžia įvairią pažangiųjų elektros energijos tinklų naudą mažinant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, didinant atsinaujinančiosios energijos ir paskirstytos gamybos 
dalį, užtikrinant tiekimo namų ūkiams saugumą, kuriant efektyvaus elektros energijos 
naudojimo transporto sektoriuje sąlygas, suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti savo 
vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant 
energijos vartojimo efektyvumą, taupant elektros energiją, naudojant elektros energiją ne 
didžiausios apkrovos metu ir taip mažinant dideles investicijų į elektros energijos tinklus 
sąnaudas, skatinant ES technologijų inovacijas ir plėtrą, skatinant vartotojus tapti 
gaminančiais vartotojais (angl. prosumer), kurie patys sau gamina energiją, o jos perteklių 
parduoda atgal į rinką arba gauna kreditą už savo elektros energijos perteklių, taip pat 
pasinaudojant matavimu iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją; be to, 
atkreipia dėmesį į tai, kad plėtojant ir naudojant pažangiuosius elektros energijos tinklus 
labai sumažinami energijos nuostoliai perdavimo ir skirstymo etapuose; nurodo, kad 
naudojant automatinį elektros energijos tiekimo tinklo pertvarkymą galima išvengti 
tiekimo pertrūkių ar jį atkurti (atsikūrimo pajėgumai); taigi pabrėžia, kad svarbu 
atsižvelgti į pažangiųjų tinklų poziciją energetikos politikos ir aplinkosaugos politikos 
sankirtoje, imantis teisės aktų ir egzistuojančių tikslų bendrosios peržiūros ir 
racionalizavimo veiksmų;

4. pabrėžia, kad diegiant pažangiuosius tinklus bus taip pat įgyta galimybė padidinti ES 
technologijų teikėjų, pvz., elektros ir elektronikos inžinerijos pramonės, kurios didžiausią 
dalį sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, konkurencingumą ir sustiprinti jų technologinį 
pirmavimą visame pasaulyje;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu tinklų infrastruktūra, tinklų valdymas ir rinkos 
taisyklės pritaikyti branduolinių ir iškastinio kuro elektrinių poreikiams ir galimybėms, 
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todėl naujoms technologijoms, kaip antai atsinaujinančiųjų išteklių energijai, tai reiškia 
nepalankią konkurencinę padėtį;

6. ragina Komisiją imtis priemonių ir pašalinti, be kita ko, tokias pagrindines kliūtis: 
sąveikumo ir standartų trūkumą (standartizuotas savaiminis įdiegimas (angl. plug and 
play) sumažintų išlaidas ir sudarytų sąlygas taip pat prijungti mažus paskirstomus 
energijos išteklius (angl. DER) arba mažas paskirstomų išteklių (angl. DR) prietaikas);  
netikrumą dėl vaidmenų ir atsakomybės naujose pažangiojo elektros energijos tinklo 
prietaikose; netikrumą dėl dalijimosi sąnaudomis ir nauda, taigi ir dėl naujų verslo 
modelių;  vartotojų nenorą dalyvauti bandymuose; reguliavimo priemonių įvairovę 
Europoje, kuri gali tapti didele kliūtimi projektų rezultatus taikant skirtingose šalyse;

7. pabrėžia, kad visais tinklo lygmenimis skubiai reikia naujos, modernizuotos, pažangios ir 
lanksčios energetikos infrastruktūros, ypač pažangiųjų elektros energijos tinklų, siekiant 
sudaryti sąlygas lankstesniems atsarginiams ir balansavimo elektros energijos 
pajėgumams, įskaitant individualias labai mažos apimties energijos gamybos ir kaupimo 
sistemas, naujus elektros energijos naudojimo būdus (pvz., elektrinėse transporto 
priemonėse) ir reagavimo į paklausą programas; pabrėžia, kad plėtojant ir modernizuojant 
energetikos infrastruktūrą reikia užtikrinti glaudesnį perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimą bei aktyvų, skaidrų, koordinuotą ir savalaikį visų suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą; pritaria tam, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonėje bendros 
svarbos pažangiosios energetikos projektams skiriamas didelis dėmesys, ir apgailestauja, 
kad į dabartinį dvejų metų sąrašą buvo įtraukti tik du pažangiųjų elektros energijos tinklų 
projektai; pabrėžia, kad į pažangiųjų elektros energijos tinklų projektus reikia atsižvelgti 
skirstomųjų tinklų lygmeniu; pabrėžia, kad infrastruktūros projektai turi atitikti tvarumo ir 
konkurencingumo kriterijus ir būti grindžiami integruotu požiūriu, kuris užtikrinamas 
įtraukiant skirstomųjų tinklų operatorius; taip pat pabrėžia, kad svarbu kurti energetikos 
tinklų jungtis tarp Viduržemio jūros regiono šiaurinės ir pietinės dalių;

8. pažymi, kad besitęsiantis netikrumas dėl pažangiojo elektros energijos tinklo prietaikų 
verslo plano ir dalyvių dalijimosi sąnaudomis ir nauda yra veiksnys, ribojantis privačias 
investicijas;

9. pabrėžia, kad finansavimas vis dar atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant privačias 
investicijas į pažangiųjų elektros energijos tinklų mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą bei parodomuosius projektus;

10. primena, kad pagal daugelį Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų tinkama 
paskirstytos atsinaujinančiosios energijos gamybos integracija nebus galima neplėtojant 
vietos ir regioniniu pažangiųjų elektros energijos skirstymo tinklų, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad jie kuria informacijos ryšius ir energijos tiekimo ryšius vietos socialinio ir 
ekonominio vystymosi zonose, sudarant sąlygas lanksčiam šių netolydžių energijos 
išteklių valdymui ir būtinoms atsargos priemonėms, todėl ragina skirstomiesiems tinklams 
teikti daugiau reikšmės; vis dėlto pabrėžia, kad pažangiųjų tinklų plėtra siekiama 
efektyviai perduoti energiją iš gamybos vietos iki galutinio vartojimo vietos; tačiau 
priduria, kad pažangiųjų tinklų pridėtinė vertė yra dar didesnė, kai jie yra sujungti 
platesniu mastu (nacionaliniu ar net ES mastu) ir tokiu mastu kontroliuojama elektros 
energijos paklausa, nes išsklaidant paklausą suteikiama daugiau galimybių panaikinti 
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eikvojimą (vartojimo šaltinius), kai vietos gamyba yra per silpna (ar per stipri);

11. ragina bendradarbiauti plėtojant pažangiuosius elektros energijos tinklus Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; mano, kad naudojant pažangius tinklus atsiranda 
nepakartojama galimybė vietos ir regioniniu lygmeniu skatinti Europos pramonės, ypač 
mažų ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ), inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

12. prašo valstybių narių toliau bendradarbiauti ir dalytis geriausia patirtimi CEER forume dėl 
nacionalinių paskirstymo sistemų operatorių reguliavimo; atkreipdamas dėmesį į 
paskirstymo sistemų operatorių veiklos organizavimo įvairovę, pvz., kai kurios valstybės 
narės turi vieną paskirstymo sistemų operatorių, o kitos daugiau kaip 800, ragina valstybes 
nares glaudžiau bendradarbiauti; ragina valstybes nares ir Komisiją susitarti dėl 
suvienodintos klasifikacijos, pagal kurią būtų nustatoma, ar organizacija yra perdavimo 
operatorius, paskirstymo operatorius ar jungtinis operatorius;

13. ragina Komisiją, vadovaujantis trečiuoju energijos vidaus rinkos dokumentų rinkiniu, 
įvertinti, ar reikia pateikti pasiūlymus dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo ir 
skatinimo – o tai turi būti ir toliau užtikrinama efektyviais Komisijos veiksmais, kadangi 
dėl to galėtų laipsniškai didėti galimybės įtraukti daugiau rinkos dalyvių ir galėtų būti 
paskatintos galimos telekomunikacijų ir energetikos tinkluose atliekamų diegimo, plėtros 
ir priežiūros darbų sąsajos; tačiau pabrėžia, kad šie pasiūlymai turėtų būti įtraukti į 
supaprastintą reguliavimo sistemą, atsižvelgiant į Komisijos nustatytus principus;

14. ragina Komisiją imtis veiksmų ir paspartinti pažangiojo tinklo diegimą, taip pat sutelkti 
dėmesį į šiuos aspektus: šios srities investicijų ir finansinių paskatų skatinimą; techninių 
standartų rengimą; vartotojų duomenų apsaugos užtikrinimą; reguliavimo sistemos, kuria 
būtų skatinamas pažangiojo tinklo diegimas, kūrimą; atviros ir konkurencingos 
mažmeninės rinkos garantavimą, kad būtų užtikrinti vartotojų interesai; nuolatinę paramą 
technologijų ir sistemų inovacijoms;

15. nurodo, kad pažangieji elektros energijos tinklai neturėtų tapti finansine našta vartotojams 
arba reguliavimo našta įmonėms, o turėtų būti jiems naudingi dėl teikiamos tikslios, 
skaidrios, patogios vartotojui ir lengvai prieinamos informacijos, suteikiančios jiems 
galimybę efektyviai valdyti savo energijos suvartojimą ir gamybą, taip pat pabrėžia, kad 
sutaupyta energija turi atsispindėti jų galutinėse sąskaitose; pažymi, kad vartotojai priima 
sprendimus atsižvelgdami į naudojimosi tinklais kainas, todėl koreguojant kainos signalus 
būtų galima pagreitinti ir koordinuoti perėjimą prie naujos energetikos sistemos;

16. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos tinklų vaidmenį suteikiant galimybę abipusiams 
elektros energijos gamintojų ir vartotojų ryšiams; pabrėžia, kad labai svarbūs aspektai yra 
griežta asmens duomenų apsauga, įskaitant asmens privatumo ir asmens laisvių apsaugą, 
ir lengvai prieinama informacija vartotojams; pažymi, kad pažangieji skaitikliai dažnai 
painiojami su pažangiaisiais tinklais ir kad pasitelkiant pažangiuosius tinklus ne tik 
užtikrinamas tiekimo saugumas, bet ir sudaromos sąlygos pažangesnei energetikos rinkai, 
kurioje galimi esminiai energijos gamybos ir vartojimo pokyčiai; ragina geriau įvertinti šią 
sritį bei toliau vykdyti mokslinius tyrimus, susijusius su duomenų apsauga ir duomenų 
privatumu;
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17. pabrėžia, kad diegiant pažangiųjų skaitiklių sistemas reikia tobulinti duomenų apsaugos ir 
privatumo reglamentavimą bei praktiką; pabrėžia, kad siekiant, jog pažangieji tinklai 
veiktų ir būtų diegiami, privaloma užtikrinti visų prie tinklo prisijungusių asmenų ir namų 
ūkių duomenų apsaugą ir duomenų privatumą; pabrėžia, kad surinktus duomenis galima 
naudoti tik užtikrinant elektros energijos tiekimo saugumą; ragina valstybes nares 
užtikrinti duomenų apsaugos taisyklių vykdymą ir gerbti asmenų teises šioje srityje;

18. prašo Komisijos pateikti papildomas gaires, kaip naudotis asmeniniais ir neasmeniniais 
pažangiųjų tinklų duomenimis. atsižvelgiant į peržiūrėtus ES teisės aktus dėl duomenų 
apsaugos, taip pat dėl sutartų taisyklių, kuriomis reguliuojama šiuos duomenis gaunančių 
paskirstymo sistemų operatorių, tiekėjų ar kitų komercinių įstaigų teisė į šių duomenų 
nuosavybę ir tvarkymą;

19. ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas įtraukti ir kurti finansines 
paskatas investicijoms į IRT sprendimus, pvz., pažangiuosius elektros energijos tinklus, 
siekiant sukurti gaminančių vartotojų rinką;

20. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į pažangiųjų elektros energijos tinklų techninį pobūdį, svarbu 
informuoti naudotojus, kad šie gali tapti informuotais gamintojais ir vartotojais, 
nusimanančiais apie šių tinklų teikiamas galimybes, ypač kalbant apie sąsajas su 
pažangiaisiais skaitikliais; pabrėžia, kad svarbu informuoti šiuo klausimu jaunimą kuriant 
švietimo programas, skirtas vidurinių ir profesinių mokyklų moksleiviams.

21. atkreipia dėmesį į EIT iniciatyvas „KIC InnoEnergy“, susijusias su pažangiųjų tinklų 
moksliniais tyrimais ir plėtra, taip pat šios srities specialistų mokymu; be to, atkreipia 
dėmesį į naujas regioninių inovacijų planų (angl. RIS) sudarymo galimybes šioje srityje, 
kuriuos 2014–2020 m. turėtų padėti parengti EIT;

22. pastebi, kad kai kuriose valstybėse narėse kaimo bendruomenės susiduria su nutrūkstančia 
elektros srove ir kitomis problemomis, kylančiomis dėl blogai prižiūrimų tinklų ar 
nepakankamų investicijų; prašo Komisijos įvertinti specialias priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad pažangieji tinklai pasieks kaimo bendruomenes; tačiau pažymi, kad reikia 
ir toliau atlikti pagrindinės energetikos infrastruktūros atnaujinimo ir jos priežiūros darbus 
tose srityse, kurioms vargu ar bus teikiama pirmenybė diegiant pažangųjį tinklą;

23. primena 2011 m. standartizacijos įgaliojimą remti Europos pažangiojo tinklo diegimą, 
kuris turėjo būti užbaigtas 2012 m.; palankiai vertina remiantis šiuo įgaliojimu pasiektą 
pažangą, tačiau pabrėžia, kad reikia tolesnių pastangų; prašo Komisijos bendradarbiauti su 
standartizacijos įstaigomis, siekiant paspartinti jų darbo pabaigą, ir prireikus suteikti naują 
įgaliojimą;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbus paramos teikimas pagal temą „mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomika“, kuris vykdomas iš Europos struktūrinių ir investicinių 
fondų ir dėl kurio 20 proc. šių lėšų būtų investuojama į energetikos sistemos pertvarkymą, 
didelį dėmesį skiriant pažangiesiems tinklams.
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