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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. stelt vast dat slimme netwerken het resultaat zijn van de groeiende rol van de informatie-
en communicatietechnologiesector (ICT) in het netwerkbeheer van de energiesector en dat 
verdere samenwerking en synergieën tussen deze sectoren moeten worden aangemoedigd, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het efficiënte gebruik van het radiospectrum in Europa en 
slimme energiefuncties in het toekomstige 'Internet der dingen'; vraagt de Commissie de 
nodige maatregelen te nemen om te garanderen dat slimme netwerken op coherente en 
efficiënte manier worden ingezet en gebruikt; neemt kennis van de serieuze vragen die 
dergelijke synergieën doen rijzen op het vlak van gegevensbescherming en privacy, 
hogere tarieven, alsook voor energienetwerkbeheerders die zich mogelijk in een situatie 
bevinden waarin zij gegevens van telecombedrijven moeten kopen om aan hun 
fundamentele verantwoordelijkheid te voldoen – namelijk het beheren, onderhouden en 
ontwikkelen van een efficiënt elektriciteitsdistributiesysteem;

2. benadrukt dat door het stijgende aandeel van hernieuwbare energie in de Europese 
stroomvoorziening een uitbreiding van de bestaande netwerk- en IT-infrastructuur 
noodzakelijk is, daarom is het noodzakelijk onderzoek en ontwikkeling en een spoedige 
Europese normalisering sterker te bevorderen;

3 benadrukt de talrijke voordelen van slimme netwerken die de emissies van broeikasgassen 
verlagen, het aandeel van duurzame energie en gedecentraliseerde energieproductie 
vergroten, de voorzieningszekerheid van huishouden waarborgen, de voorwaarden voor 
een efficiënt gebruik van elektriciteit in het vervoer creëren, de consumenten in de 
gelegenheid stellen hun verbruik aan te passen om van de laagste prijzen te kunnen 
profiteren en tegelijk energie te besparen, de energie-efficiëntie te verbeteren, op 
elektrisch vermogen te besparen, kostbare investeringen in elektriciteitsnetwerken te 
verminderen door energie buiten piekperiodes te gebruiken, technologische innovatie en 
ontwikkeling in de EU te stimuleren, consumenten aan te moedigen om "prosumenten" te 
worden die hun eigen energie produceren en het overschot weer op de markt verkopen of 
een tegoed krijgen voor de elektriciteit, waarbij gebruikgemaakt wordt van 
nettobemetering; wijst er tevens op dat door de ontwikkeling en het gebruik van slimme 
netwerken het energieverlies bij het transport en de distributie aanzienlijk wordt 
verminderd; wijst erop dat automatische herconfiguratie van het net kan worden benut om 
uitval te voorkomen of te herstellen (zelfherstellend vermogen); onderstreept dus dat het 
van groot belang is rekening te houden met deze cruciale rol van het energie- en 
milieubeleid door een algemene tendens van synthese en rationalisering van de wetgeving 
en de huidige doelstellingen te volgen;

4. benadrukt dat de EU met de aanleg van slimme netwerken tevens kan helpen de 
concurrentiekracht en het wereldwijde technologische leiderschap van de 
technologiebedrijven in de EU, zoals de elektrotechnische en elektronische industrie die 
voornamelijk uit kmo's bestaat, te vergroten;
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5. wijst erop dat de netwerkinfrastructuur, het netwerkbeheer en de marktregels op dit 
moment zijn toegespitst op de behoeften en mogelijkheden van nucleaire en fossiele 
installaties en derhalve een concurrentienadeel opleveren voor nieuwe technologieën zoals 
hernieuwbare energie;

6. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen voor het opheffen van de belangrijkste 
belemmeringen zoals: het gebrek aan interoperabiliteit en normen (door 
gestandaardiseerde "plug and play" zouden de kosten lager worden en zou ook de 
connectiviteit van kleine decentrale energieproductie-eenheden (of kleine 
vraagresponstoepassingen) mogelijk worden); onzekerheid over de taken en 
verantwoordelijkheden bij nieuwe toepassingen van slimme netwerken; onzekerheid over 
de verdeling van kosten en baten en derhalve over nieuwe bedrijfsmodellen; de weerstand 
van consumenten om deel te nemen aan tests; het scala aan voorschriften en regelingen in 
Europa die belangrijke belemmeringen kunnen vormen voor herhaling van 
projectresultaten in verschillende landen;

7. beklemtoont dat er dringend een nieuwe, gemoderniseerde, slimme en flexibele energie-
infrastructuur op alle netwerkniveaus, met name slimme netwerken nodig is, om een 
flexibelere back-up- en balanceringscapaciteit mogelijk te maken, met inbegrip van 
afzonderlijke micro-opwekkings- en opslageenheden, nieuwe vormen van gebruik van 
elektriciteit (zoals elektrische voertuigen) en vraagresponsprogramma's; onderstreept dat 
bij de uitbouw en modernisering van energie-infrastructuur moet worden gezorgd voor 
een grotere samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders en dat alle 
belanghebbenden daarbij veelvuldig, transparant, gecoördineerd en vroegtijdig betrokken 
moeten worden; is ingenomen met het feit dat er in de financieringsfaciliteit "Connecting 
Europe" sterke nadruk wordt gelegd op slimme energieprojecten van openbaar belang en 
betreurt tegelijkertijd dat in de actuele lijst van twee jaar slechts twee projecten voor 
slimme netwerken zijn opgenomen; benadrukt dat ook projecten voor slimme netwerken 
voor distributienetwerken overwogen moeten worden onderstreept dat bij 
infrastructuurprojecten duurzaamheids- en concurrentiecriteria nageleefd moeten worden 
en dat deze gebaseerd moeten zijn op een geïntegreerde benadering waarin de 
betrokkenheid van distributienetbeheerders gewaarborgd is; benadrukt daarnaast het 
belang van de ontwikkeling van de noord-zuidenergieverbindingen in het Middellandse 
Zeegebied;

8. merkt op dat de particuliere investeringen worden beperkt door de voortdurende 
onzekerheid over het dossier voor toepassingen van slimme netwerken en de verdeling 
van kosten en baten over de deelnemers;

9. benadrukt dat financiering nog steeds een cruciale rol speelt bij het stimuleren van 
particuliere investeringen in O&O en demonstratieprojecten op het gebied van slimme 
netwerken;

10. herhaalt dat een goede integratie van gedecentraliseerde hernieuwbare-energieproductie in 
de meeste scenario's van het Stappenplan Energie 2050 onmogelijk is zonder de 
ontwikkeling van plaatselijke en regionale slimme distributienetten voor elektriciteit, 
temeer daar ze een informatieverbinding en verbinding qua stroomtoevoer tussen de 
lokale gebieden van sociaaleconomische ontwikkeling tot stand brengen en een flexibel 
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beheer en de noodzakelijke reserves voor deze fluctuerende energiebronnen mogelijk 
maken, en vraagt daarom dat de distributienetwerken een grotere rol wordt toebedeeld; 
benadrukt evenwel dat het bij de ontwikkeling van slimme netwerken gaat om het 
efficiënte vervoer van energie van de plaats van productie naar de plaats van de 
eindconsumptie; voegt er echter aan toe dat de toegevoegde waarde van slimme 
netwerken nog groter is daar ze op een grotere schaal met elkaar in verbinding staan, 
namelijk op nationaal of zelfs op Europees niveau, waardoor middels het beheer van de 
vraag naar elektriciteit op dit niveau, aan de hand van opslag, gebruik kan worden 
gemaakt van grotere reserves qua vraagrespons (of verbruiksreserves) wanneer de 
productie lokaal te klein (of te groot) is;

11. vraagt om samenwerking op Europees, nationaal en regionaal niveau bij de ontwikkeling 
van slimme netwerken; is van mening dat slimme netwerken een belangrijke kans bieden 
om innovatie, onderzoek en ontwikkeling, banengroei en het concurrentievermogen van 
de Europese industrie op lokaal en regionaal niveau en in het bijzonder kleine en 
middelgrote ondernemingen te stimuleren;

12. verzoekt de lidstaten verder samen te werken en positieve praktijken uit te wisselen in het 
CEER-forum inzake de regulering van nationale DSB's; merkt op dat er grote verschillen 
zijn in de organisatie van de DSB's, waarbij sommige lidstaten één DSB hebben, terwijl 
dit er in andere lidstaten meer dan achthonderd zijn, en moedigt de lidstaten aan nauwer 
samen te werken; verzoekt de lidstaten en de Commissie een uniforme classificatie vast te 
stellen om te bepalen of een organisatie een transmissiesysteembeheerder, een 
distributiesysteembeheerder of een gecombineerd beheerder is;

13. verzoekt de Commissie na te gaan of het nodig is om in overeenstemming met het derde 
interne energiemarktpakket voorstellen te doen voor de ontwikkeling en bevordering van 
intelligente netwerken, die vervolgens door het consequent optreden van de Europese 
Commissie in alle lidstaten van de EU gewaarborgd moeten worden, aangezien er 
hierdoor meer marktdeelnemers zouden kunnen worden ingeschakeld en potentiële 
synergieën bij de uitbouw, de ontwikkeling en het onderhoud van alle telecommunicatie-
en energienetwerken zouden kunnen worden verbeterd; onderstreept echter dat deze 
voorstellen moeten passen in een gestroomlijnd regelgevingskader, volgens de door de 
Commissie gestelde beginselen;

14. verzoekt de Commissie maatregelen te treffen om de invoering van slimme netwerken te 
versnellen en zich daarbij specifiek op de volgende aspecten te richten: stimulering van 
investeringssteun en financiële steunmaatregelen op dit vlak; ontwikkeling van technische 
normen; waarborg van gegevensbescherming voor consumenten; totstandbrenging van
regelgeving waarmee de invoering van slimme netwerken kan worden gestimuleerd; 
waarborging van een open en concurrerende energiemarkt in het belang van de 
consumenten; voortdurende steunverlening aan innovatie voor technologie en systemen;

15. wijst er nogmaals op dat slimme netwerken geen financiële last voor de consument of een 
administratieve last voor bedrijven mogen veroorzaken maar juist voordelen moeten 
opleveren door het geven van nauwkeurige en gebruiksvriendelijke informatie die hen in 
staat stelt hun energieverbruik en -productie efficiënt te beheren, en benadrukt dat 
energiebesparingen in de eindafrekening tot uitdrukking moeten komen; merkt op dat 
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beslissingen van gebruikers worden geleid door de tarieven voor gebruik van de 
netwerken, en dat dus met behulp van een aangepaste tariefsignaal de energietransitie 
worden versneld en gecoördineerd;

16. benadrukt de rol van slimme netwerken voor het tweerichtingsverkeer dat zij mogelijk 
maken tussen elektriciteitsproducenten en -afnemers; benadrukt dat de degelijke 
bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de bescherming van de privacy en 
individuele vrijheden, evenals gemakkelijk te verkrijgen consumenteninformatie van 
essentieel belang zijn; merkt op dat slimme "meters" vaak worden verward met slimme 
"netwerken" en dat een slim netwerk niet alleen voorzieningszekerheid maar ook een 
slimmere energiemarkt mogelijk maakt en de voorwaarden schept voor een verandering 
van paradigma wat betreft de manier waarop energie wordt geproduceerd en verbruikt; 
dringt aan op een betere evaluatie van dit gebied en nader onderzoek naar de bescherming 
van gegevens en privacy;

17. benadrukt dat de regeling en praktijk van de gegevens- en privacybescherming moeten 
worden verbeterd wanneer slimme metersystemen worden geïnstalleerd; benadrukt dat het 
voor de werking en invoering van slimme netwerken noodzakelijk is dat de bescherming 
en privacy van gegevens voor alle met het netwerk verbonden individuen en huishoudens 
is gewaarborgd; benadrukt dat verzamelde gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt 
om de voorzieningszekerheid van elektriciteit te garanderen; verzoekt de lidstaten toe te 
zien op de naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming en de handhaving van 
de individuele rechten op dit gebied;

18. verzoekt de Commissie nadere richtsnoeren vast te stellen voor het gebruik van 
persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens van slimme netwerken in het licht van de 
herziene EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en voor de overeengekomen regels 
aangaande het eigendom en beheer van deze gegevens door DSB's, leveranciers en andere 
commerciële organen;

19. vraagt de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten met klem om met het oog op 
de totstandbrenging van een prosumentenmarkt financiële stimulansen voor investeringen 
in ICT-toepassingen zoals slimme netwerken uit te werken en in hun beleid op te nemen;

20. benadrukt dat het, gezien het technische karakter van slimme netwerken, van belang is 
gebruikers te informeren en bewust te maken opdat zij prosumenten worden die op de 
hoogte zijn en zich bewust zijn van de door deze netwerken geboden mogelijkheden, met 
name wat betreft hun verband met slimme meters; onderstreept dat deze bewustmaking bij 
jongeren dient te worden bewerkstelligd, aan de hand van onderwijsprogramma's bestemd 
voor leerlingen van het secundair en beroepsonderwijs;

21. wijst op de initiatieven die het EIT in de KIC InnoEnergy voor het onderzoek naar en 
ontwikkeling van slimme netwerken, alsmede het opleiden van professionals in deze 
sector; wijst in dit kader verder op de nieuwe mogelijkheden tot het vormen van Regional 
Innovation Schemes (RIS), zoals mogelijk gemaakt door het EIT in de periode 2014-2020;

22. herhaalt dat plattelandsgemeenschappen in sommige lidstaten te kampen hebben met 
uitval en andere problemen ten gevolge van onvoldoende onderhouden netwerken of 
ontoereikende investeringen; verzoekt de Commissie speciale maatregelen te nemen om 
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ervoor te zorgen dat slimme netwerken de plattelandsgemeenschappen bereiken; merkt 
echter op dat de verbetering van en het onderhoud aan de basisinfrastructuur voor energie 
moet doorgaan in gebieden die waarschijnlijk geen prioriteit zullen vormen voor de 
invoering van slimme netwerken;

23. herinnert aan de normalisatieopdracht uit 2011 ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
een Europees slim netwerk, die in 2012 moest worden afgerond; is verheugd over de 
vooruitgang die in het kader van deze opdracht is geboekt, maar benadrukt dat er nog 
meer moet worden gedaan; verzoekt de Commissie contact met de normalisatie-
instellingen op te nemen om de voltooiing van hun werkzaamheden te bespoedigen en een 
nieuwe opdracht te verstrekken indien zij dit noodzakelijk acht;

24. wijst op het belang van de thematische concentratie "koolstofarme economie" zoals 
opgenomen in de Europese Structuur- en Investeringsfondsen waardoor 20 procent van 
deze financiële middelen geïnvesteerd zal worden in de energietransitie, met een grote 
aandacht voor slimme netwerken.
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