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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že inteligentné siete sú výsledkom rastúcej úlohy odvetvia informačných 
a komunikačných technológií (IKT) v rámci sieťového riadenia energetického odvetvia 
a že sa musí podporovať ďalšia spolupráca a synergie medzi týmito odvetviami, napr. 
pokiaľ ide o účinné využitie rádiového frekvenčného spektra v Európe a o funkcie 
inteligentnej energie v budúcom „internete vecí”; žiada Komisiu, aby prijala potrebné 
opatrenia, ktorými zabezpečí súdržné a účinné zavádzanie a prevádzku inteligentných 
sietí; poukazuje na závažné otázky vyplývajúce zo synergií, pokiaľ ide o ochranu údajov 
a súkromia, zvýšené tarify, ako aj prevádzkovateľov energetických sietí, ktorí by sa mohli 
dostať do situácie, keď budú v záujme splnenia svojej základnej povinnosti –
prevádzkovania, údržby a rozvoja efektívnych energetických distribučných sietí – nútení 
nakupovať údaje od telekomunikačných spoločností;

2. zdôrazňuje, že vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie v európskych dodávkach 
elektrickej energie vyžaduje rozšírenie súčasnej siete a infraštruktúry IT a že je preto 
nutné zvýšiť investície do výskumu a vývoja a urýchliť európsku normalizáciu;

3 zdôrazňuje početné výhody inteligentných sietí pri znižovaní emisií skleníkových plynov, 
zvyšovaní podielu obnoviteľnej energie a distribuovanej výrobe energie, zabezpečovaní 
dodávok pre domácnosti, tvorbe podmienok pre účinné využitie elektrickej energie 
v doprave, poskytovaní možnosti spotrebiteľom prispôsobiť svoju spotrebu tak, aby mohli 
využívať najnižšie ceny a zároveň šetriť energiu, pri zlepšovaní energetickej účinnosti, 
úspore elektrickej energie, znižovaní nákladných investícií do elektrických sietí 
využívaním energie mimo špičky, rozmachu technologického rozvoja a inovácií v EÚ 
a tiež pri nabádaní spotrebiteľov, aby sa stali zároveň výrobcami a spotrebiteľmi, t.j. 
vyrábali energiu pre vlastnú spotrebu a nadbytok predávali späť na trh alebo získali úver 
na elektrickú energiu s využitím tzv. čistého merania; zdôrazňuje taktiež, že rozvoj 
a používanie inteligentných sietí výrazne znižuje energetické straty pri prenose 
a distribúcii; poukazuje na to, že automatická opätovná konfigurácia siete sa môže 
využívať na predchádzanie výpadkom alebo obnovu po výpadkoch (funkcie vlastnej 
nápravy); zdôrazňuje preto, že je dôležité zohľadniť ich postavenie na priesečníku 
energetických a environmentálnych politík, a to vykonaním všeobecnej revízie 
a racionalizácie právnych predpisov a existujúcich cieľov;

4. zdôrazňuje, že zavádzanie inteligentných sietí predstavuje aj príležitosť podporiť 
konkurencieschopnosť a vedúce postavenie poskytovateľov technológií z EÚ vo svete, 
napríklad z odvetvia elektrotechnického a elektronického inžinierstva, zastúpených 
predovšetkým malými a strednými podnikmi;

5. poukazuje na skutočnosť, že sieťová infraštruktúra, riadenie sietí a trhové regulácie sa 
v súčasnosti zameriavajú na potreby a možnosti jadrových elektrární a elektrární na 
fosílne palivá, čo predstavuje konkurenčnú nevýhodu pre nové technológie, ako sú 
napríklad obnoviteľné zdroje energie;
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6. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na odstránenie najväčších prekážok, ktorými sú: 
chýbajúca interoperabilita a normy (normalizované hotové riešenia by znížili náklady 
a umožnili pripojenie aj malých distribuovaných zdrojov energie alebo malých aplikácií 
distribuovaných zdrojov); neistota, pokiaľ ide o úlohy a povinnosti pri nových aplikáciách 
inteligentných sietí; neistota, pokiaľ ide o rozdelenie nákladov a výhod a z nej 
vyplývajúca neistota týkajúca sa nových obchodných modelov; neochota spotrebiteľov 
podieľať sa na skúškach; rozsah regulačných opatrení v Európe by mohol potenciálne 
predstavovať značné prekážky pre dosiahnutie rovnakých výsledkov v rôznych krajinách;

7. zdôrazňuje naliehavú potrebu novej, modernejšej, inteligentnej a pružnej energetickej 
infraštruktúry na všetkých úrovniach siete, najmä inteligentných sietí, v záujme toho, aby 
sa umožnilo pružnejšie zálohovanie a vyvažovanie kapacity výkonu vrátane 
individuálnych systémov mikrovýroby a uchovávania energie, nové využívanie elektrickej 
energie (ako sú elektrické vozidlá) a programy reakcie na dopyt; zdôrazňuje potrebu 
zaistiť širšiu spoluprácu zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav a rozhodné, 
transparentné, koordinované a včasné zapojenie všetkých zúčastnených strán do rozšírenia 
a modernizácie energetickej infraštruktúry; víta silný dôraz, ktorý sa kladie na projekty 
spoločného záujmu v oblasti inteligentnej energie v Nástroji na prepojenie Európy 
a zároveň ľutuje, že do aktuálneho dvojročného zoznamu boli zaradené len dva projekty 
inteligentných sietí; zdôrazňuje, že projekty inteligentných sietí treba zohľadniť na úrovni 
distribučných sietí; zdôrazňuje, že infraštruktúrne projekty musia spĺňať kritériá 
udržateľnosti a konkurencieschopnosti a musia byť založené na integrovanom prístupe, 
ktorý zaistí zapojenie prevádzkovateľov distribučných sietí; podčiarkuje tiež význam 
budovania energetických spojení sever – juh v oblasti Stredozemia;

8. poznamenáva, že faktorom, ktorý obmedzuje súkromné investície, je pretrvávajúca 
neistota, pokiaľ ide o obchodné hľadisko týkajúce sa aplikácií inteligentných sietí, 
a rozdelenie nákladov a využívanie výhod zo strany účastníkov;

9. zdôrazňuje, že financovanie má pri podnecovaní súkromných investícií do výskumu 
a vývoja inteligentných sietí a demonštračných projektov stále mimoriadne dôležitú 
úlohu;

10. pripomína, že podľa väčšiny scenárov Plánu postupu v energetike do roku 2050 nebude 
riadna integrácia distribúcie obnoviteľnej energie realizovateľná bez vývoja miestnych 
a regionálnych inteligentných sieťových sústav na distribúciu elektrickej energie, 
predovšetkým z toho dôvodu, že vytvárajú informačné spojenia a spojenia na dodávku 
elektrickej energie medzi miestnymi oblasťami sociálno-ekonomického rozvoja 
umožňujúcich pružné riadenie a potrebné zálohovanie pre uvedené občasné zdroje energie 
a preto požaduje, aby sa prikladal väčší význam distribučným sieťam; zdôrazňuje však, že 
rozvoj inteligentných sietí sa týka efektívneho prenosu energie z miesta výroby na miesto 
konečného použitia; dodáva, že pridaná hodnota inteligentných sietí je ešte väčšia, keďže 
komunikujú v širšom meradle (vnútroštátnom a dokonca európskom) a regulácia dopytu 
po elektrickej energii v tomto rozsahu prostredníctvom rozšírenia dopytu poskytuje viac 
príležitostí na obmedzenie spotreby (zdrojov spotreby) v prípade, že miestna výroba je 
príliš nízka (alebo príliš vysoká);

11. vyzýva na spoluprácu pri vývoji inteligentných sietí na európskej, vnútroštátnej 
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a regionálnej úrovni; je presvedčený, že inteligentné siete ponúkajú významnú príležitosť 
na oživenie inovácií, výskumu a vývoja, vytvárania pracovných miest 
a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu na miestnej a regionálnej úrovni, najmä 
s ohľadom na MSP;

12. žiada členské štáty, aby naďalej spolupracovali a vymieňali si najlepšie postupy v rámci 
fóra rady CEER, pokiaľ ide o reguláciu vnútroštátnych PDS; uvedomuje si rozmanitosť 
organizácie PDS, keďže niektoré členské štáty majú jedného prevádzkovateľa distribučnej 
siete, kým iné 800 prevádzkovateľov, nabáda však členské štáty, aby užšie spolupracovali; 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa dohodli na jednotnej klasifikácii a učili, či 
organizácia je prevádzkovateľom prepravnej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej siete 
alebo kombinovaným prevádzkovateľom;

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je potrebné v súlade s tretím balíkom predpisov pre 
vnútorný trh s energiou urýchlene predložiť návrhy na rozvoj a podporu inteligentných 
sietí, ktoré musia byť naďalej zaručené účinnými krokmi Komisie, pretože by to mohlo 
umožniť zvýšiť podiel účastníkov trhu a posilniť potenciálnu synergiu vo využívaní, 
vývoji a údržbe v celom odvetví telekomunikácií a energetických sietí; zdôrazňuje však, 
že tieto návrhy by mali byť začlenené do zjednodušeného regulačného rámca v súlade so 
zásadami stanovenými Komisiou;

14. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na rýchlejšie zavádzanie inteligentných sietí a aby 
sa zamerala na nasledujúce hľadiská: stimulácia investícií a finančné podnety v tejto 
oblasti; navrhovanie technických noriem; zaistenie ochrany údajov o spotrebiteľoch; 

stanovenie regulačného rámca na poskytovanie podnetov pri zavádzaní inteligentných 
sietí; zaručenie otvoreného a konkurenčného maloobchodného trhu v záujme 
spotrebiteľov; poskytovanie nepretržitej podpory inováciám technológií a systémov;

15. upozorňuje, že inteligentné siete by nemali spotrebiteľov finančne zaťažovať ani uvaľovať 
regulačné bremená na podniky, ale mali by im prinášať výhody v podobe poskytovania 
presných, transparentných, používateľsky prístupných a ľahko dostupných informácií 
a mali by im poskytovať možnosť efektívne riadiť svoju spotrebu a výrobu energie a 
zdôrazňuje, že úspory energie sa musia odraziť v konečnej fakturácii; uvedomuje si, že 
rozhodnutia používateľov sú usmerňované tarifami za používanie sietí, a preto je možné 
použiť signál upravených cien na zrýchlenie a koordinovanie energetickej transformácie;

16. zdôrazňuje úlohu inteligentných sietí pri umožňovaní dvojstrannej komunikácie medzi 
výrobcami elektrickej energie a zákazníkmi; zdôrazňuje, že je rozhodujúce zabezpečiť 
dôslednú ochranu osobných údajov vrátane ochrany osobného súkromia a individuálnych 
slobôd a ľahko dostupné informácie pre spotrebiteľov; všíma si, že inteligentné „meradlá“ 
sa často zamieňajú s inteligentnými „sieťami“ a že inteligentná sieť okrem zaistenia 
bezpečnosti dodávok umožňuje inteligentnejší trh s energiou a zmenu paradigmy, pokiaľ 
ide o spôsob výroby a spotreby energie; požaduje širšie hodnotenie tejto oblasti, ako aj 
ďalší výskum ochrany údajov a súkromia;

17. zdôrazňuje potrebu zlepšenia regulácie a praxe v oblasti ochrany údajov a súkromia pri 
inštalácii systémov inteligentného merania; zdôrazňuje, že zaručenie ochrany údajov 
a súkromia pre všetkých jednotlivcov a domácnosti pripojené do siete predstavuje 
nevyhnutnú podmienku fungovania a zavádzania inteligentných sietí; zdôrazňuje, že 
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zhromaždené údaje sa smú použiť len na zaistenie bezpečnosti dodávok elektrickej 
energie; vyzýva členské štáty, aby posilnili pravidlá týkajúce sa ochrany údajov a 
dohliadali na dodržiavanie práv jednotlivcov v tejto oblasti;

18. žiada Komisiu, aby vydala ďalšie usmernenie týkajúce sa používania osobných a 
neosobných údajov v inteligentných sieťach so zreteľom na zrevidované právne predpisy 
EÚ o ochrane údajov a schválené pravidlá vlastníctva a spravovania týchto údajov 
prevádzkovateľmi distribučných sietí, poskytovateľmi alebo inými komerčnými 
subjektmi;

19. naliehavo žiada členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby prijali a vytvorili 
finančné stimuly pre investície do IKT riešení, akými sú inteligentné siete, s cieľom 
vytvoriť trh aktívnych spotrebiteľov.

20. vzhľadom na technickú povahu inteligentných sietí zdôrazňuje význam informovania 
a vzdelávania používateľov, aby sa stali informovanými výrobcami aj spotrebiteľmi, ktorí 
si uvedomujú, aké príležitosti inteligentné siete ponúkajú, predovšetkým v prípade 
spojenia s inteligentnými meradlami; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zvyšovanie 
informovanosti zameralo na mladých ľudí prostredníctvom vzdelávacích programov pre 
študentov stredných škôl a učilíšť;

21. upozorňuje na iniciatívy, ktoré organizuje Európsky inovačný a technologický inštitút 
(EIT) v rámci znalostného a inovačného spoločenstva InnoEnergy v oblasti výskumu 
a vývoja inteligentných sietí a odbornej prípravy profesionálov v tomto odvetví; taktiež 
v tejto súvislosti upozorňuje na nový rozsah zriaďovania regionálnych inovačných 
systémov, ktoré EIT podporí v období rokov 2014 – 2020;

22. pripomína, že vidiecke spoločenstvá v niektorých členských štátoch trpia výpadkami 
elektrickej energie a ďalšími problémami spôsobenými nedostatočnou údržbou sietí alebo 
nedostatočnými investíciami; vyzýva Komisiu, aby zvážila osobitné opatrenia na zaistenie 
toho, aby inteligentné siete dosiahli vidiecke spoločenstvá; poznamenáva však, že 
inovácie a údržba základnej energetickej infraštruktúry by mali pokračovať aj 
v oblastiach, ktoré sa pravdepodobne nestanú prioritami pri zavádzaní inteligentných sietí;

23. znova pripomína normalizačný mandát z roku 2011 na podporu zavádzania európskych 
inteligentných sietí, ktorý mal skončiť v roku 2012; víta pokrok dosiahnutý v rámci tohto 
mandátu, zdôrazňuje však, že je potrebné pokračovať v práci; vyzýva Komisiu, aby sa 
spojila s normalizačnými orgánmi s cieľom urýchliť dokončenie ich činnosti a v prípade 
potreby vydať nový mandát;

24. všíma si význam tematického zamerania nízkouhlíkového hospodárstva presadzovaného 
európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, v dôsledku ktorého sa 20 % investícií 
vloží do energetickej transformácie s výrazným zameraním na inteligentné siete;
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