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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka viedtīkli ir informātikas un telekomunikāciju tehnoloģiju nozares (ICT) 
pieaugošās nozīmes rezultāts enerģētikas nozares tīklu pārvaldībā, un ir jāveicina šo 
nozaru turpmāka sadarbība un sinerģija, piemēram, attiecībā uz radiofrekvenču spektra 
efektīvu izmantošanu Eiropā un viedenerģijas funkcijām nākotnes „lietu internetā”; aicina 
Komisiju veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu viedtīklu saskaņotu un efektīvu 
izvēršanu; norāda uz nopietniem jautājumiem, kuri šādu sinerģiju sakarā izvirzās attiecībā 
uz datu aizsardzību un privātumu, paaugstinātiem tarifiem un situāciju, kurā energotīklu 
operatoriem, iespējams, būs jāpērk dati no telekomunikāciju uzņēmumiem, lai veiktu savu 
galveno uzdevumu, kas ir efektīvu elektroenerģijas sadales sistēmu ekspluatācija, 
uzturēšana un attīstīšana;

2. uzsver, ka Eiropā pieaug no atjaunojamiem resursiem iegūtās elektroenerģijas piegādes 
daļa, tāpēc ir jāpaplašina esošā tīkla un IT infrastruktūra un tāpēc ir nepieciešamas lielākas 
investīcijas izpētē un attīstībā un tūlītējā Eiropas standartizācijā;

3. uzsver viedtīklu daudzās priekšrocības saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisijām, no 
atjaunojamiem resursiem iegūtās enerģijas daļas palielināšanā un ģenerācijas 
decentralizācijā, mājsaimniecību nodrošināšanā ar  elektroenerģiju, apstākļu radīšanā 
elektroenerģijas efektīvai izmantošanai transportā, iespēju nodrošināšanā patērētājiem 
pielāgot patēriņu tā, lai savas vajadzības varētu apmierināt par zemākajām cenām un 
taupot enerģiju, energoefektivitātes paaugstināšanā, elektroenerģijas taupīšanā, samazinot 
nepieciešamo investīciju apjomu energotīklos, izmantojot elektroenerģiju ārpus intensīva 
patēriņa periodiem, ES tehnoloģiju jauninājumu un attīstības veicināšanā, kā arī patērētāju 
mudināšanā kļūt par „ražojošiem patērētājiem”, kas paši ražo enerģiju, bet pārpalikumu 
pārdod tirgū vai arī saņem atlaidi par elektroenerģiju, izmantojot neto uzskaiti; uzsver, ka 
viedtīklu attīstība un izmantošana būtiski samazina enerģijas zudumus pārvades un 
sadales laikā; uzsver, ka var izmantot tīklu automātisku pārkonfigurēšanu, lai novērstu vai 
atjaunotu enerģijas padeves pārtraukumus („pašārstēšanās” iespējas); tāpēc uzsver, ka 
atrašanās dēļ enerģētikas un vides politikas jomu krustpunktā, viedtīklus ir svarīgi ņemt 
vērā, vispārīgi pārskatot un racionalizējot tiesību aktus un patlaban esošos mērķus;

4. uzsver, ka viedtīklu izvēršana rada arī iespējas palielināt konkurētspēju un vadošās 
pozīcijas pasaulē ES tehnoloģiju piegādātājiem tādās nozarēs kā elektrotehnika un 
elektronika,  kuras galvenokārt veido MVU;

5. uzsver, ka patlaban tīkla infrastruktūra, tīkla pārvaldība un tirgus noteikumi atbilst 
atomelektrostaciju un fosilā kurināmā elektrostaciju vajadzībām un iespējām un 
konkurences ziņā tie nav izdevīgi jaunajām tehnoloģijām, piemēram, atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai;

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai likvidētu tādus galvenos šķēršļus kā sadarbspējas un 
standartu neesamību (standartizēts automātiskas konfigurēšanas režīms samazinātu 
izmaksas un ļautu pieslēgt arī nelielus decentralizētus energoresursus (Distributed Energy 
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Resources, DER) (vai nelielu decentralizētu resursu lietotnes); neskaidrību par 
pienākumiem un uzdevumiem jaunajās viedtīklu lietotnēs, neskaidrību par izmaksu un 
ieguvumu sadalījumu un līdz ar to arī par jaunajiem uzņēmējdarbības modeļiem; 
patērētāju nevēlēšanos piedalīties izmēģinājumos Eiropas reglamentācijas jomā 
paredzētajos pasākumos, kas var radīt nopietnus šķēršļus projekta rezultātu atkārtojamībai 
citās valstīs;

7. uzsver neatliekamo vajadzību pēc jaunas, modernas, viedas un elastīgas enerģētikas 
infrastruktūras visos tīkla līmeņos, jo īpaši viedtīkliem, lai nodrošinātu elastīgāku jaudu 
dublēšanu un līdzsvarošanu, tostarp individuālo mikroģenerāciju un akumulācijas 
sistēmas, elektroenerģijas jaunus izmantošanas veidus (piemēram, elektromobiļi) un 
pieprasījuma regulēšanas programmas; uzsver nepieciešamību nodrošināt ciešāku 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību un visu ieinteresēto pušu mērķtiecīgu, pārredzamu, 
saskaņotu un savlaicīgu iesaistīšanu enerģētikas infrastruktūras paplašināšanā un 
modernizēšanā; atzinīgi novērtē stingro uzsvaru, kas Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā (Connecting Europe Facility) likts uz kopīgu interešu viedenerģētikas 
projektiem, vienlaikus pauž nožēlu par to, ka patlaban esošajā divu gadu plānā tika 
iekļauti tikai divi viedtīklu projekti; uzsver, ka jāņem vērā sadales sistēmu līmeņa 
viedtīklu projekti; uzsver, ka infrastruktūras projektiem ir jāatbilst ilgtspējas un 
konkurētspējas kritērijiem un to pamatā ir jābūt vienotai pieejai, ko nodrošina, iesaistot 
sadales sistēmu operatorus; uzsver, ka ir svarīgi attīstīt ziemeļu-dienvidu enerģētikas 
saikni Vidusjūras reģionā; 

8. uzsver, ka esošā neskaidrība attiecībā uz uzņēmējdarbību viedtīklu lietotņu jomā, kā arī 
attiecībā uz izmaksu un ieguvumu sadalījumu starp dalībniekiem ir faktors, kas ierobežo 
privātā sektora ieguldījumus;

9. uzsver, ka finansējumam joprojām ir būtiska nozīme privāto ieguldījumu stimulēšanā 
viedtīklu pētniecībā un attīstībā, kā arī demonstrācijas projektos;

10. atgādina, ka „Enerģētikas ceļveža 2050” scenāriju lielākajā daļā pienācīga decentralizētas 
ģenerācijas, izmantojot atjaunojamos resursus, integrācija nebūs iespējama bez vietēju un 
reģionālu elektroenerģijas sadales viedtīklu izveidošanas, jo īpaši tāpēc, ka tie veido 
informācijas saiknes un elektroenerģijas padeves saiknes starp vietējām sociālās un 
ekonomiskās attīstības teritorijām, kas nodrošina elastīgu pārvaldību un šiem mainīgajiem 
energoresursiem nepieciešamo dublēšanu, un tāpēc aicina paredzēt svarīgāku nozīmi 
sadales tīkliem; tomēr uzsver, ka viedtīklu attīstības mērķis ir efektīvi transportēt enerģiju 
no ražošanas vietas līdz galapatēriņa vietai; piebilst, ka viedtīklu pievienotā vērtība tomēr 
ir vēl lielāka, ja saziņa starp tiem notiek plašākā — valsts vai pat Eiropas — mērogā, un 
elektroenerģijas pieprasījuma regulēšana šādā mērogā, pieprasījumu sadalot, dod lielākas 
iespējas patērētājus (patēriņa avotus) izslēgt, ja vietējā ražošana ir pārāk maza (vai pārāk 
liela);

11. aicina uz sadarbību Eiropas, valstu un reģionāla līmeņa viedtīklu izveidošanā; uzskata, ka 
viedtīkli nodrošina unikālas iespējas atbalstīt inovācijas, pētniecību un attīstību, darba 
vietu izveidošanu un Eiropas nozares, jo īpaši MVU, konkurētspējas palielināšanos vietējā 
un reģionālā līmenī;

12. aicina dalībvalstis turpināt sadarbību un dalīties labākajā praksē CEER forumā par valsts 
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sadales sistēmu operatoru regulējumu; aicina dalībvalstis ciešāk sadarboties, ņemot vērā 
sadales sistēmu operatoru organizācijas dažādību, kad atsevišķās dalībvalstīs ir viens 
sadales sistēmu operators, bet citās darbojas vairāk nekā 800 operatori; aicina dalībvalstis 
un Komisiju vienoties par vienotu klasifikāciju, lai noteiktu, vai organizācija ir pārvades 
operators, sadales operators vai apvienotais operators;

13. aicina Komisiju novērtēt, vai saskaņā ar trešo enerģētikas iekšējā tirgus paketi ir 
jāiesniedz priekšlikumi viedtīklu attīstīšanai un veicināšanai, kas ar efektīvu rīcību ir 
jāgarantē Komisijai, jo tādējādi varētu iesaistīt arvien vairāk tirgus dalībnieku un atbalstīt 
potenciālo izvēršanas, attīstības un uzturēšanas sinerģiju telekomunikāciju un enerģētikas 
tīklos; tomēr uzsver, ka šie priekšlikumi būtu jāintegrē racionālā tiesiskajā regulējumā 
saskaņā ar Komisijas noteiktajiem principiem;

14. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai paātrinātu viedtīklu izvēršanu, īpaši pievēršot 
uzmanību šādiem aspektiem: ieguldījumu un finansiālu stimulu veicināšana šajā jomā, 
tehnisko standartu izstrāde, patērētāju datu aizsardzības nodrošināšana, tiesību aktu 
kopuma izveide, lai stimulētu viedtīklu izvēršanu, patērētāju interesēm atbilstoša atvērta 
un konkurētspējīga mazumtirdzniecības tirgus nodrošināšana, pastāvīgs atbalsts 
tehnoloģiju un sistēmu inovācijām;

15. norāda, ka viedtīkliem nebūtu jārada finansiāls apgrūtinājums patērētājiem vai regulējuma 
apgrūtinājumi uzņēmumiem, bet jādod tiem labums, nodrošinot precīzu, pārredzamu, 
lietotājam ērti izmantojamu un viegli pieejamu informāciju, radot iespējas efektīvi 
pārvaldīt savu elektroenerģijas patēriņu un ražošanu, un uzsver, ka elektroenerģijas 
ietaupījums jāuzrāda patērētāju galīgajos rēķinos; atgādina, ka lietotāji pieņem lēmumus, 
ņemot vērā tīkla lietošanas tarifus, tāpēc var izmantot pielāgotu cenu noteikšanas signālu, 
lai paātrinātu un saskaņotu enerģijas pārvadi;

16. uzsver viedtīklu nozīmi divvirzienu saziņas nodrošināšanai starp elektroenerģijas 
ražotājiem un patērētājiem; uzsver personas datu stingras aizsardzības, tostarp personīgā 
privātuma un personu brīvību aizsardzības, un vienkārši pieejamas patērētāja informācijas 
svarīgo nozīmi; konstatē, ka viedos „skaitītājus” bieži jauc ar viedajiem „tīkliem” un ka 
viedtīkls papildus tam, ka garantē piegādes drošību, nodrošina pārdomātu elektroenerģijas 
tirgu, dodot iespējas mainīt enerģijas ražošanas un patēriņa paradigmu; aicina šajā jomā 
veikt plašāku vērtēšanu un turpmākus pētījumus par datu aizsardzību un datu privātumu;

17. uzsver, ka ir nepieciešams uzlabot datu aizsardzību un privātuma regulējumu un praksi, 
uzstādot viedās mērīšanas sistēmas; uzsver, ka viedtīklu darbības un izvēršanas 
nepieciešams nosacījums ir datu aizsardzības un datu privātuma garantēšana visām šādam 
tīklam pieslēgtajām personām un mājsaimniecībām; uzsver, ka apkopotos datus drīkst 
izmantot tikai, lai garantētu elektroenerģijas apgādes drošumu; aicina dalībvalstis 
piemērot datu aizsardzības noteikumus un ievērot privātpersonas tiesības šajā jomā;

18. lūdz Komisiju izdot papildu vadlīnijas attiecībā uz viedtīklu personas datu un 
informācijas, kas nav personas dati, izmantošanu, ņemot vērā pārskatītos ES tiesību aktus 
par datu aizsardzību, un attiecībā uz apstiprinātajiem noteikumiem par sadales sistēmu 
operatoru, nodrošinātāju un citu komerciālu struktūru īpašumtiesībām attiecībā uz šiem 
datiem un to pārvaldību;
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19. mudina dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes izstrādāt un iekļaut finansiālos 
stimulus ieguldījumiem tādos ICT risinājumos kā viedtīkli ar mērķi izveidot ražojošu 
patērētāju tirgu;

20. ņemot vērā viedtīklu tehniskos aspektus, uzsver to, ka ir svarīgi informēt un izglītot 
lietotājus, lai viņi kļūtu par informētiem ražojošiem patērētājiem, kuri apzinās šo tīklu 
sniegtās iespējas, jo īpaši attiecībā uz to sasaisti ar viedajiem skaitītājiem; uzsver, ka ir 
svarīgi, lai šī izpratnes veicināšana būtu vērsta uz jauniem cilvēkiem, izmantojot izglītības 
programmas vidusskolu un profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem;

21. vērš uzmanību uz iniciatīvām, ko Eiropas Tehnoloģiju institūts veic KIC InnoEnergy
attiecībā uz pētniecību un attīstību saistībā ar viedtīkliem un profesionāļu apmācību šajā 
nozarē; šajā sakarā pievērš uzmanību arī jaunajai darbības jomai attiecībā uz reģionālo 
inovāciju shēmu (RIS) izveidi, ko Eiropas Tehnoloģiju institūts atbalsta 2014.–2020. gada 
periodā;

22. konstatē, ka dažās dalībvalstīs lauku kopienas cieš no elektroapgādes traucējumiem un 
citām problēmām, ko izraisa slikti uzturēti tīkli vai nepietiekami ieguldījumi; lūdz 
Komisiju izvērtēt īpašus pasākumus, lai nodrošinātu, ka viedtīkli sasniedz lauku kopienas; 
tomēr konstatē, ka teritorijās, kurās viedtīklu attīstīšana nevarētu būt prioritāte, ir jāturpina 
elektroapgādes pamatinfrastruktūras modernizācija un uzturēšana;

23. atgādina par 2011. gada Standartizācijas mandātu Eiropas viedtīklu izvēršanas atbalstam, 
kura darbs bija jāpabeidz 2012. gadā; atzinīgi vērtē saskaņā ar šo mandātu panākto 
progresu, taču uzsver, ka ir nepieciešams turpināt darbu; aicina Komisiju sadarboties ar 
standartizācijas iestādēm, lai paātrinātu to darba pabeigšanu un izdotu jaunu mandātu, ja 
to uzskata par nepieciešamu;

24. atzīmē svarīgo nozīmi, kāda ir ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
aspektu tematiskai koncentrēšanai, kā tas paredzēts Eiropas strukturālajos un investīciju 
fondos, tādējādi 20 % šī finansējuma tiks ieguldīti elektroenerģijas pārvadē, lielu 
uzmanību pievēršot viedtīkliem.
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