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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în raportul său: 

1. menționează că rețelele inteligente sunt rezultatul rolului din ce în ce mai important al 
sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în cadrul gestionării rețelelor din 
sectorul energetic și că trebuie încurajate în continuare colaborarea și sinergiile dintre 
aceste sectoare, de exemplu, în ceea ce privește utilizarea eficientă a spectrului de 
frecvențe radio în întreaga Europă și a funcțiilor energiei inteligente în cadrul viitorului 
„internet al obiectelor”; solicită Comisiei să adopte măsurile necesare pentru a asigura 
dezvoltarea și exploatarea coerentă și eficientă a rețelelor inteligente; ia act de problemele 
serioase puse de aceste sinergii din punctul de vedere al protecției și confidențialității 
datelor, al majorării tarifelor și în ceea ce îi privește pe operatorii rețelelor energetice care 
ar putea să se afle în situația de a cumpăra date de la societățile de telecomunicații pentru 
a-și îndeplini sarcina principală, aceea de a exploata, întreține și dezvolta un sistem 
eficient de distribuție a energiei electrice;

2. subliniază că ponderea tot mai mare a energiilor regenerabile în furnizarea de energie 
electrică în Europa impune extinderea actualei infrastructuri de rețea și de tehnologie a 
informației, făcând necesare investiții suplimentare în cercetare și dezvoltare, precum și o 
standardizare rapidă la nivel european;

3 subliniază numeroasele beneficii aduse de rețelele inteligente în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și a 
descentralizării producției de energie, asigurarea securității aprovizionării gospodăriilor, 
crearea condițiilor necesare pentru utilizarea eficientă a energiei electrice în sectorul 
transporturilor, oferirea posibilității de adaptare a consumului de către consumatori, astfel 
încât aceștia să beneficieze de cele mai mici prețuri și, totodată, să economisească energie, 
creșterea eficienței energetice, economisirea curentului electric, reducerea investițiilor 
costisitoare în rețele electrice, utilizând energie în afara perioadelor de vârf, stimularea 
inovării și a dezvoltării tehnologice în UE, precum și în ceea ce privește încurajarea 
consumatorilor să devină producători-consumatori, sau „prosumatori”, care produc 
propria energie și vând surplusul înapoi pe piață sau primesc credit pentru excedentul 
produs și care utilizează contorizarea consumului net; subliniază, de asemenea, faptul că 
dezvoltarea și utilizarea rețelelor inteligente reduce considerabil pierderile de energie în 
timpul transportului și distribuției; subliniază că poate fi utilizată reconfigurarea automată 
a rețelei pentru prevenirea sau remedierea întreruperilor temporare (capacități de 
regenerare); subliniază, prin urmare, importanța luării în considerare a faptului că rețelele 
inteligente se situează la intersecția dintre politicile energetice și cele de mediu, realizând 
o revizuire generală și o raționalizare a legislației și a obiectivelor existente;

4. subliniază că dezvoltarea rețelelor inteligente oferă, de asemenea, posibilitatea creșterii 
competitivității furnizorilor europeni de tehnologie din industria electrică și electronică, 
marea majoritate IMM-uri, și consolidarea poziției lor de lideri mondiali în domeniul 
tehnologiei;

5. subliniază că, în prezent, infrastructura de rețea, gestionarea rețelelor și reglementarea 
pieței sunt adaptate nevoilor și posibilităților centralelor pe bază de combustibili fosili și 
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ale centralelor nucleare, existând astfel un dezavantaj competitiv pentru tehnologiile noi, 
cum sunt cele care produc energie din surse regenerabile;

6. invită Comisia să adopte măsuri pentru a elimina principalele obstacole precum: lipsa 
interoperabilității și a standardelor [conectarea și utilizarea standardizate ar reduce 
costurile și ar permite conectivitatea și pentru sursele de energie descentralizate (SED) 
(sau pentru mici aplicații de adaptare la cerere); incertitudinea cu privire la rolurile și 
responsabilitățile din cadrul noilor aplicații pentru rețele inteligente; incertitudinea privind 
partajarea costurilor și a beneficiilor și, în consecință, privind noile modele de afaceri; 
reticența consumatorilor la participarea la teste; măsurile de reglementare din Europa ar 
putea reprezenta obstacole semnificative pentru capacitatea de reproducere a rezultatelor 
proiectelor în diferite țări;

7. subliniază nevoia urgentă de infrastructuri energetice noi, modernizate, inteligente și 
flexibile la toate nivelurile rețelei, în special nevoia de rețele inteligente care să permită 
asigurarea unor rezerve mai flexibile și echilibrarea capacității energetice, inclusiv sisteme 
individuale de generare la scară redusă și de stocare a energiei, a unor noi întrebuințări ale 
energiei electrice (cum ar fi vehiculele electrice) și a unor programe de adaptare la cerere; 
subliniază nevoia de a asigura o cooperare sporită a operatorilor de sisteme de transport, 
precum și o implicare fermă, transparentă, coordonată și în timp util a tuturor părților 
interesate în extinderea și modernizarea infrastructurii energetice; salută accentul puternic 
pus în cadrul mecanismului Conectarea Europei pe proiectele de interes comun legate de 
energia inteligentă, însă regretă că numai două proiecte de rețele inteligente au fost incluse 
în lista actuală pentru doi ani; subliniază faptul că trebuie avute în vedere și proiectele care 
vizează rețele inteligente la nivel de distribuție; subliniază faptul că proiectele de 
infrastructură trebuie să îndeplinească criteriile de durabilitate și competitivitate și să se 
bazeze pe o abordare integrată, care să fie asigurată de implicarea operatorilor de rețele de 
distribuție; scoate în evidență, de asemenea, importanța dezvoltării interconexiunilor 
energetice nord-sud în bazinul Mediteranei;

8. ia act de faptul că incertitudinea care persistă în ceea ce privește premisele pentru 
investiții în aplicații pentru rețele inteligente și partajarea costurilor și beneficiilor între 
participanți reprezintă un factor care limitează investițiile private;

9. subliniază faptul că finanțarea încă joacă un rol esențial în stimularea investițiilor private 
în proiecte de cercetare și dezvoltare și în proiecte de demonstrație privind rețelele 
inteligente;

10. reamintește că în majoritatea scenariilor din Perspectiva energetică 2050, integrarea 
corespunzătoare a generării descentralizate de energie din surse regenerabile nu va fi 
fezabilă dacă nu se dezvoltă la nivel local și regional rețele inteligente de distribuție a 
energiei electrice, cu atât mai mult cu cât ele generează legăturile de informare și 
legăturile de alimentare cu energie electrică dintre zonele locale de dezvoltare 
socioeconomică, permițând o gestionare flexibilă și asigurând rezervele necesare pentru 
sursele variabile de energie, subliniind astfel necesitatea de a acorda o importanță sporită 
rețelelor de distribuție; subliniază totuși că dezvoltarea rețelelor inteligente constă în 
transportul eficient al energiei de la locul de producție la locul utilizării finale; adaugă însă 
că valoarea adăugată a rețelelor inteligente este cu atât mai mare cu cât ele comunică la o 
scară mai largă, națională sau chiar europeană, coordonarea cererii de energie electrică la 
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această scară, prin extindere, permițând utilizarea mai multor soluții de eliminare a 
consumului (surse de consum) atunci când, la nivel local, producția este prea redusă (sau 
prea ridicată);

11. solicită cooperarea la nivel european, național și regional în ceea ce privește dezvoltarea 
rețelelor inteligente; consideră că rețelele inteligente oferă o ocazie unică de a încuraja 
inovarea, cercetarea și dezvoltarea, crearea de locuri de muncă, precum și competitivitatea 
industriei europene la nivel local și regional, în special în ceea ce privește IMM-urile;

12. solicită statelor membre să coopereze în continuare și să facă schimb de bune practici în 
cadrul forumului CEER privind reglementarea operatorilor naționali de distribuție a 
energiei electrice; luând act de diversitatea organizării operatorilor de distribuție a energiei 
electrice, unele state membre având un singur operator, în timp ce altele au peste 800, 
încurajează o colaborare mai strânsă între statele membre; solicită statelor membre și 
Comisiei să convină asupra unei clasificări unificate în care să se stabilească dacă o 
organizație este operator de transmisie, operator de distribuție sau operator mixt;

13. invită Comisia să analizeze în ce măsură ar fi necesar să prezinte propuneri, în 
conformitate cu cel de al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei, care să 
vizeze dezvoltarea și promovarea rețelelor inteligente, deoarece acest lucru, care trebuie 
garantat în continuare prin acțiunea consecventă a Comisiei, ar putea permite implicarea 
în mai mare măsură a mai multor participanți pe piață și ar putea stimula posibile sinergii 
de implementare, dezvoltare și întreținere a rețelelor de telecomunicații și de energie; 
subliniază totuși că aceste propuneri ar trebui incluse într-un cadru de reglementare 
armonizat, conform principiilor enunțate de Comisie;

14. invită Comisia să ia măsuri pentru a accelera procesul de dezvoltare a rețelelor inteligente 
și să se concentreze pe următoarele aspecte: încurajarea investițiilor și a stimulentelor 
financiare în acest domeniu; elaborarea de standarde tehnice; garantarea protecției datelor 
pentru consumatori; stabilirea unui cadru de reglementare care să ofere stimulente pentru 
dezvoltarea de rețele inteligente; garantarea unei piețe cu amănuntul deschise și 
competitive, în interesul consumatorilor; susținerea permanentă a inovării în domeniul 
tehnologiei și al sistemelor;

15. subliniază faptul că rețelele inteligente nu ar trebui să reprezinte o sarcină financiară 
pentru consumatori sau o sarcină de reglementare pentru întreprinderi, ci ar trebui să le 
aducă beneficii, punându-le la dispoziție informații exacte, transparente, accesibile și ușor 
de înțeles, care să le ofere posibilitatea de a-și gestiona în mod eficient consumul și 
producția de energie și, subliniază, de asemenea, că economisirea energiei trebuie să se 
reflecte în facturile lor finale; constată că deciziile utilizatorilor sunt influențate de tarifele 
de utilizare a rețelei, prin urmare un semnal tarifar adaptat ar putea permite accelerarea și 
coordonarea tranziției energetice;

16. subliniază rolul rețelelor inteligente în ceea ce privește facilitarea comunicării în ambele 
direcții între producătorii și consumatorii de energie electrică; evidențiază faptul că sunt 
esențiale atât protejarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, inclusiv protejarea 
vieții private, cât și informațiile ușor accesibile destinate consumatorilor; ia act de faptul 
că există frecvent confuzie între „contoarele” inteligente și „rețelele” inteligente și că o 
rețea inteligentă, pe lângă asigurarea securității aprovizionării, permite existența unei piețe 
energetice mai inteligente, facilitând o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul 
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în care energia este produsă și consumată; solicită o evaluare mai amplă a acestui domeniu 
și continuarea cercetării în domeniul protecției și confidențialității datelor;

17. subliniază nevoia unor mai bune reglementări și practici în ceea ce privește protecția și 
confidențialitatea datelor atunci când se instalează sisteme de contorizare inteligente; 
evidențiază faptul că garantarea protecției și a confidențialității datelor pentru toate 
persoanele fizice și gospodăriile conectate la rețea este esențială pentru funcționarea și 
dezvoltarea rețelelor inteligente; subliniază că datele colectate trebuie utilizate numai 
pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică; invită statele membre să 
pună în aplicare reglementări de protecție a datelor și să promoveze drepturile persoanelor 
în acest domeniu;

18. solicită Comisiei să ofere orientări suplimentare cu privire la utilizarea datelor cu sau fără 
caracter personal referitoare la rețelele inteligente din perspectiva legislației revizuite a 
UE privind protecția datelor și, de asemenea, cu privire la normele convenite privind 
proprietatea și gestionarea acestor date de către operatorii de distribuție a energiei 
electrice, furnizori sau alte organisme comerciale;

19. îndeamnă statele membre și autoritățile regionale și locale să includă și să creeze 
stimulente financiare pentru investițiile în soluții TIC, cum ar fi rețelele inteligente, cu 
scopul de a crea o piață a „prosumatorilor”;

20. subliniază, ținând cont de caracterul tehnic al rețelelor inteligente, importanța informării și 
a sensibilizării utilizatorilor, care ar urma să devină „prosumatori” informați și conștienți 
de oportunitățile oferite de aceste rețele, în special în ceea ce privește legătura lor cu 
contoarele inteligente; subliniază importanța ca această sensibilizare să vizeze tinerii, prin 
programe educaționale adresate elevilor din învățământul secundar și celor care urmează 
cursuri de formare profesională;

21. atrage atenția asupra inițiativelor luate de Institutul European de Inovare și Tehnologie 
(EIT) în cadrul comunității de cunoaștere și inovare (CCI) InnoEnergy pentru cercetarea și 
dezvoltarea în domeniul rețelelor inteligente, precum și inițiativele de a instrui specialiștii 
din acest sector; de asemenea, atrage atenția, în acest context, asupra noilor posibilități de 
instituire a unor sisteme de inovare la nivel regional (RIS), create prin intermediul EIT 
pentru perioada 2014-2020;

22. observă că, în unele state membre, comunitățile rurale suferă de întreruperi ale energiei 
electrice și de alte probleme din cauza rețelelor întreținute necorespunzător sau a 
investițiilor insuficiente; solicită Comisiei să analizeze o serie de măsuri speciale pentru a 
se asigura că rețelele inteligente ajung la comunitățile rurale; ia act, cu toate acestea, de 
faptul că modernizarea și întreținerea infrastructurii energetice de bază ar trebui să 
continue în zone care ar putea să nu reprezinte priorități pentru dezvoltarea de rețele 
inteligente;

23. reamintește mandatul de standardizare din 2011 menit să susțină dezvoltarea rețelei 
inteligente europene, care trebuia să își finalizeze activitățile în 2012; salută progresele 
înregistrate în cadrul acestui mandat, însă subliniază nevoia de a continua eforturile; 
solicită Comisiei să își ia un angajament alături de organismele de standardizare pentru a 
accelera finalizarea activităților acestora și pentru a emite un nou mandat, dacă se va 
considera că acesta este necesar;
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24. subliniază importanța concentrării tematice asupra unei „economii cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon” avută în vedere de fondurile structurale și de investiții europene, în 
urma căreia 20 % din aceste fonduri vor fi investite în tranziția din sectorul energetic, 
îndeosebi în rețelele inteligente.
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