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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da so pametna omrežja posledica vedno večje vloge sektorja informacijske in 
komunikacijske tehnologije pri upravljanju omrežij energetskega sektorja ter da je treba 
spodbujati nadaljnje sodelovanje in sinergije med tema dvema sektorjema, na primer na 
področju učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra po Evropi in uporabnosti 
pametnih energetskih omrežij v okviru prihodnjega „interneta stvari�; poziva Komisijo, 
naj z ustreznimi ukrepi zagotovi usklajeno in učinkovito vzpostavitev in delovanje 
pametnih omrežij; je seznanjen z resnimi vprašanji, ki se porajajo glede takih sinergij v 
zvezi z varstvom podatkov, zasebnostjo in zvišanjem cen, ter zaradi dejstva, da se 
operaterji energetskih omrežij lahko znajdejo v položaju, ko morajo kupiti podatke od 
telekomunikacijskih družb, da bi lahko izpolnjevali svoje temeljne obveznosti, to je 
upravljanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega sistema za distribucijo električne energije;

2. poudarja, da je treba zaradi naraščajočega deleža energije iz obnovljivih virov pri 
dobavljanju energije v Evropi razširiti obstoječo omrežno infrastrukturo in infrastrukturo 
IT, zato je treba okrepiti spodbude na področju raziskav in razvoja ter poskrbeti za hitro 
evropsko standardizacijo;

3 poudarja, da imajo pametna omrežja številne prednosti, saj omogočajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, večji delež energije iz obnovljivih virov in porazdeljene proizvodnje, 
ustvarjajo pogoje za učinkovito uporabo elektrike v prometu, potrošnikom omogočajo, da 
porabo prilagodijo in izkoristijo najnižje cene ter hkrati varčujejo z energijo, prispevajo k 
večji energijski učinkovitosti, gospodarni porabi električne moči, zmanjšanju obsega 
dragih naložb v električna omrežja z uporabo energije zunaj obdobij največje obremenitve 
omrežij, spodbujajo tehnološke inovacije in razvoj v EU, spodbujajo potrošnike, naj 
postanejo „protrošniki“, ki proizvajajo lastno energijo in presežke prodajajo nazaj na trg 
ali pridobijo dobropis za električno energijo, pri tem pa merijo neto porabo energije; 
poudarja, da se z razvojem in uporabo pametnih omrežij tudi bistveno zmanjša izguba 
energije pri prevozu in distribuciji; poudarja tudi, da se z uporabo samodejne ponovne 
konfiguracije omrežja lahko prepreči ali odpravi izpade (samoobnovitvene zmogljivosti); 
zato poudarja, da bi bilo zelo koristno upoštevati to vlogo stičišča energetske in okoljske 
politike z vzpostavitvijo splošnega gibanja za združitev in racionalizacijo obstoječe 
zakonodaje in zastavljenih ciljev;

4. poudarja, da je uvedba pametnih omrežij tudi priložnost za okrepitev konkurenčnosti in 
svetovne tehnološke vodilne vloge ponudnikov tehnologije v EU, kot sta električna in 
elektronska panoga, ki sta sestavljeni večinoma iz malih in srednjih podjetij;

5. poudarja, da so omrežna infrastruktura, upravljanje omrežja in tržna pravila trenutno 
prilagojeni potrebam in možnostim jedrskih elektrarn in elektrarn na fosilna goriva, kar 
slabša konkurenčni položaj novejših tehnologij, kot so obnovljivi viri energije;

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravo ključnih ovir, kot so pomanjkanje 
interoperabilnosti in standardov – standardizirana priključitev in uporaba bi zmanjšali 



PE516.956v02-00 4/7 AD\1011616SL.doc

SL

stroške in omogočili povezavo tudi za majhne razpršene vire energije (ali majhne naprave 
za prilagajanje odjema) –, negotovost glede vlog in pristojnosti pri novih oblikah uporabe 
pametnih omrežij, negotovost glede delitve stroškov in dobička ter s tem tudi novih 
poslovnih modelov, pa tudi odpor potrošnikov do sodelovanja v preizkusih; zaradi 
različnih regulativnih ureditev v Evropi bi bila lahko precej otežena ponovljivost 
rezultatov projektov v posameznih državah;

7. poudarja, da je nujno potrebna nova, posodobljena, pametna in prilagodljiva energetska 
infrastruktura na vseh omrežnih ravneh, zlasti pametna omrežja, da bi omogočili 
prožnejšo rezervno in izravnalno energetsko zmogljivost, vključno s sistemi za 
mikroproizvodnjo in shranjevanje energije za posameznike, novimi rabami električne 
energije (kot so električna vozila) in programi za prilagajanje odjema; poudarja, da je 
treba pri širitvi in posodabljanju energetske infrastrukture zagotoviti okrepljeno 
sodelovanje upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo ter močno, 
pregledno, usklajeno in čimprejšnjo udeležbo vseh zainteresiranih strani; pozdravlja 
močan poudarek, ki je v instrumentu za povezovanje Evrope namenjen projektom 
skupnega interesa na področju pametne energije, čeprav obžaluje, da sta bila na sedanji 
dvoletni seznam vključena le dva projekta pametnih omrežij; poudarja, da je treba pri tem 
upoštevati tudi projekte pametnih omrežij na distribucijski ravni; poudarja, da morajo 
infrastrukturni projekti izpolnjevati merila trajnosti in konkurenčnosti ter predstavljati 
osnovo za celosten pristop, ki bo zagotovil vključitev upravljavcev distribucijskih omrežij; 
poudarja velik pomen razvoja energetskih povezav med severom in jugom Sredozemlja;

8. ugotavlja, da je nenehna negotovost glede poslovne upravičenosti uporabe pametnih 
omrežij ter delitve stroškov in dobička med udeleženci dejavnik, ki omejuje zasebne 
naložbe;

9. poudarja, da ima financiranje še vedno bistveno vlogo pri spodbujanju zasebnih naložb v 
raziskave in razvoj na področju pametnih omrežij in v demonstracijske projekte;

10. poudarja, da pri večini scenarijev energetskega načrta za leto 2050 pravilna integracija 
porazdeljene proizvodnje energije iz obnovljivih virov ne bo izvedljiva brez razvoja 
lokalnih in regionalnih pametnih distribucijskih omrežij za električno energijo, saj se z 
njimi vzpostavita informacijska povezava in povezava za oskrbo z električno energijo med 
lokalnimi območji socialno-ekonomskega razvoja, ki bodo omogočala prožno upravljanje 
in potrebno rezervo za nestalne vire energije, zato poziva, naj se distribucijskim omrežjem 
pripisuje večji pomen; vendar hkrati poudarja, da je bistvo razvoja pametnih omrežij v 
učinkovitem prenosu energije od kraja proizvodnje do kraja končne uporabe; kljub temu 
dodaja, da je dodana vrednost pametnih omrežij toliko večja, v kolikor širšem 
(nacionalnem ali celo evropskem) obsegu komunicirajo, saj usmerjanje povpraševanja po 
elektriki na tej ravni zaradi večjega obsega omogoča izkoristek številnejših možnosti za 
omejitev porabe (ali možnosti porabe), če je na lokalni ravni proizvodnja premajhna (ali 
prevelika);

11. poziva k sodelovanju pri razvoju pametnih omrežij na evropski, nacionalni in regionalni 
ravni; meni, da pametna omrežja nudijo pomembno priložnost za krepitev inovacij, 
raziskav in razvoja, ustvarjanja delovnih mest in konkurenčnosti evropske industrije na 
lokalni in regionalni ravni, zlasti malih in srednjih podjetij;
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12. poziva države članice, naj še naprej sodelujejo in naj si na forumu Sveta evropskih 
energetskih regulatorjev izmenjujejo najboljše prakse v zvezi z regulacijo nacionalnih 
operaterjev distribucijskih sistemov; čeprav se zaveda raznolikosti organizacije 
operaterjev distribucijskih sistemov – nekatere države članice imajo samo enega, medtem 
ko jih je v drugih več kot 800 –, države članice spodbuja k tesnejšemu sodelovanju; 
poziva države članice in Komisijo, naj dosežejo dogovor o poenoteni opredelitvi za 
ugotavljanje, ali je posamezna organizacija operater prenosnega, distribucijskega ali 
kombiniranega sistema;

13. poziva Komisijo, naj oceni, ali je treba pripraviti predloge za razvoj in spodbujanje 
pametnih omrežij v skladu s tretjim svežnjem o notranjem energetskem trgu, katerega 
izvajanje mora Komisija z doslednim ravnanjem še naprej zagotavljati v vseh državah 
članicah, saj bi lahko to omogočilo povečano sodelovanje več udeležencev na trgu in 
spodbudilo morebitne sinergije med uporabo, razvojem in vzdrževanjem v vseh 
telekomunikacijskih in energetskih omrežjih; vendar hkrati poudarja, da bi bilo treba te 
predloge vključiti v usklajen in racionaliziran regulativni okvir v skladu z načeli, ki jih je 
izoblikovala Komisija;

14. poziva Komisijo, naj ukrepa za pospešitev uvedbe pametnih omrežij in se osredotoči na 
naslednje vidike: spodbujanje naložb in finančnih spodbud na tem področju; razvoj 
tehničnih standardov; zagotavljanje varstva podatkov za potrošnike; določitev 
regulativnega okvira za zagotavljanje spodbud za uvedbo pametnih omrežij; zagotavljanje 
odprtega in konkurenčnega maloprodajnega trga v interesu potrošnikov; nenehno podporo 
inovacijam na področju tehnologije in sistemov; 

15. poudarja, da pametna omrežja potrošnikov ne bi smela finančno ali regulativno 
obremenjevati, temveč bi jim morala koristiti tako, da bi jim nudila natančne, pregledne in 
uporabniku prijazne in lahko dostopne informacije, ki jim omogočajo učinkovito 
upravljanje porabe in proizvodnje energije, ter opozarja, da se morajo prihranki energije 
odraziti na končnih računih porabnikov; ugotavlja, da se uporabniki odločajo na podlagi 
cen za uporabo omrežja, zato je mogoče s prilagojeno cenovno spodbudo pospešiti in 
uskladiti energetski prehod;

16. poudarja vlogo pametnih omrežij pri omogočanju dvosmerne komunikacije med 
proizvajalci električne energije in odjemalci; poudarja, da so dobro varstvo osebnih 
podatkov, vključno z zaščito zasebnosti in svoboščin posameznika, in enostavno dostopne 
informacije za potrošnike bistveni; ugotavlja, da se pametni „števci“ pogosto zamenjujejo 
s pametnimi „omrežji“, in opozarja, da pametno omrežje – poleg zagotavljanja zanesljive 
oskrbe – omogoča še pametnejši elektroenergetski trg in s tem spremembo vzorca 
proizvodnje in porabe energije; poziva k več ocenjevanja na tem področju in nadaljnjemu 
raziskovanju varstva podatkov in zasebnosti podatkov;

17. poudarja, da je treba izboljšati predpise o varstvu in zasebnosti podatkov ter njihovo 
izvajanje, ko so pametni merilni sistemi nameščeni; poudarja, da je za delovanje in razvoj 
pametnih omrežij nujno zagotoviti varstvo podatkov in njihovo zasebnost za vse 
posameznike in gospodinjstva, priključene v omrežje; poudarja, da se smejo zbrani 
podatki uporabljati samo za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo; poziva države 
članice, naj okrepijo pravila o varstvu podatkov in zagovarjajo pravice posameznikov na 
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tem področju;

18. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju revidirane zakonodaje EU o varstvu podatkov poda 
dodatne smernice v zvezi z uporabo osebnih in neosebnih podatkov, ki se uporabljajo v 
pametnih omrežjih, ter v zvezi z dogovorjenimi pravili o lastništvu in upravljanju 
zadevnih podatkov s strani operaterjev distribucijskih sistemov, ponudnikov ali drugih 
gospodarskih subjektov;

19. poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj uporabljajo in ustvarjajo 
finančne spodbude za naložbe v rešitve informacijske in komunikacijske tehnologije, kot 
so pametna omrežja, da se bo ustvaril trg proizvajalcev/uporabnikov.

20. poudarja, da je treba zaradi tehnične narave pametnih omrežij uporabnike obveščati in 
ozaveščati, da bodo postali dobro obveščeni proizvajalci in potrošniki, ki se bodo zavedali 
priložnosti, ki jih ponujajo ta omrežja, zlasti z vidika njihove povezave s pametnimi 
števci; poudarja, da je treba tako ozaveščanje izvajati z izobraževalnimi programi, 
namenjenimi mladim, vključenim v srednješolska in poklicna izobraževanja.

21. opozarja na pobude, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) v 
okviru skupnosti znanja in inovacij za trajnostno energijo (KIC InnoEnergy), ki deluje na 
področju raziskav in razvoja v zvezi s pametnimi omrežji in usposabljanjem 
strokovnjakov v tem sektorju; poleg tega v zvezi s tem opozarja še na nov poenostavljeni 
okvir EIT za izoblikovanje regionalnih shem za inovacije v obdobju 2014–2020;

22. opozarja, da se podeželske skupnosti v nekaterih državah članicah srečujejo z izpadi 
električne energije in drugimi težavami zaradi premalo vzdrževanih omrežij ali 
nezadostnih naložb; poziva Komisijo, naj preuči posebne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, 
da bodo pametna omrežja dosegla podeželske skupnosti; vendar hkrati ugotavlja, da je 
treba nadaljevati posodabljanje in vzdrževanje osnovne energetske infrastrukture na 
območjih, za katera je malo verjetno, da bi se z vidika razvoja pametnega omrežja 
obravnavala prednostno;

23. opozarja na mandat za standardizacijo iz leta 2011, ki je bil izdan za podporo razvoju 
evropskega pametnega omrežja in katerega delo naj bi se končalo leta 2012; pozdravlja 
napredek, dosežen v okviru tega mandata, vendar poudarja, da je treba narediti še več; 
poziva Komisijo, naj pri organih za standardizacijo posreduje za pospešitev dokončanja 
njihovega dela in naj po potrebi izda nov mandat;

24. opozarja na pomen tematske osredotočenosti na nizkoogljično gospodarstvo, za katero si 
prizadevajo evropski strukturni in investicijski skladi in zaradi česar bo 20 % teh 
finančnih sredstev vloženih v energetski prehod z velikim poudarkom na pametnih 
omrežjih.
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