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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att intelligenta nät är resultatet av en ökad roll för sektorn 
för informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förvaltningen av näten inom 
energisektorn. Fortsatt samarbete mellan dessa sektorer och synergier dem emellan måste 
uppmuntras, exempelvis i fråga om effektiv användning av radiospektrum inom hela EU 
och intelligenta energifunktioner inom ramen för det framtida ”sakernas internet”. 
Kommissionen uppmanas att vidta de åtgärder som behövs för att se till att intelligenta nät 
byggs ut och drivs på ett konsekvent och effektivt sätt. Parlamentet noterar med oro de 
allvarliga spörsmål som sådana synergier ger upphov till i fråga om skydd av 
personuppgifter och integritet, ökade taxor, och att operatörer av energinäten potentiellt 
kan komma i ett läge där de måste köpa uppgifter från telekomföretag för att fullgöra sin 
grundläggande uppgift – att driva, upprätthålla och utveckla ett effektivt system för 
eldistribution.

2. Europaparlamentet understryker att den ökande andelen förnybar energi i den europeiska 
strömförsörjningen gör det nödvändigt att bygga ut den befintliga nät- och it-
infrastrukturen. För detta ändamål behöver man i högre grad främja forskning och 
utveckling och en snabb europeisk standardisering.

3 Europaparlamentet understryker de många fördelar intelligenta nät har för att minska 
utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi och distribuerad produktion, 
garantera hushållen försörjningstrygghet, skapa förutsättningar för effektiv användning av 
el inom transporter, ge konsumenterna möjligheter att anpassa sin konsumtion så att de 
kan dra nytta av de lägsta priserna och samtidigt spara energi, förbättra 
energieffektiviteten, spara el, minska kostsamma investeringar i elnäten genom att 
använda energi vid tider när belastningen inte är hög, stimulera EU:s tekniska innovation 
och utveckling, uppmuntra konsumenterna att bli ”prosumenter” som producerar sin egen 
energi och säljer överskottet på marknaden eller får tillgodoräkna sig sin överskottsel, och 
genom användning av ”net metering”. Parlamentet påpekar också att utveckling och 
användning av intelligenta nät avsevärt minskar energiförlusten vid transport och 
distribution. Automatisk omkonfigurering av nätet kan användas för att förebygga 
strömavbrott eller för återställning vid sådana (självreparerande förmåga). Parlamentet 
understryker därför värdet i att beakta deras funktion i knutpunkten mellan energi- och 
miljöpolitiken genom att göra en allmän översyn och rationalisering av lagstiftningen och 
de befintliga målen.

4. Europaparlamentet understryker att utbyggnaden av intelligenta nät också gör det möjligt 
att öka konkurrenskraften för EU:s teknikleverantörer inom den elektroniska och 
elektrotekniska industrin, de flesta små och medelstora företag, och att stärka deras 
position som världsledande på det tekniska området.

5. Europaparlamentet påpekar att nätinfrastrukturen, nätförvaltningen och marknadsreglerna 
för närvarande är anpassade till behoven och möjligheterna för kärnkraftverk och 
kraftverk som drivs med fossila bränslen. Detta innebär en konkurrensnackdel för ny 
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teknik såsom förnybar energi.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att avlägsna centrala 
hinder, såsom brist på driftskompatibilitet och standarder (standardiserad ”plug and play” 
skulle sänka kostnaderna och möjliggöra konnektivitet även för små distribuerade 
energiresurser – DER (eller små DR-applikationer)), osäkerhet gällande rollfördelning och 
ansvar inom nya intelligenta nätapplikationer, osäkerhet gällande hur kostnader och 
förmåner ska fördelas och följaktligen om nya affärsmodeller, konsumenters motstånd 
mot att delta i försök samt den rad regleringar som finns i Europa som kan komma att 
innebära avsevärda hinder för att reproducera projektresultat i olika länder.

7. Europaparlamentet understryker det brådskande behovet på alla nätnivåer av ny, 
moderniserad, intelligent och flexibel energiinfrastruktur, särskilt intelligenta nät, för att 
möjliggöra en mer flexibel reserv- och balanseringskapacitet, däribland individuella 
system för småskalig produktion och lagring, nya elanvändningsområden (till exempel 
elfordon) och efterfrågestyrningsprogram. Parlamentet betonar att man vid utbyggnad och 
modernisering av energiinfrastrukturen måste säkerställa ett starkare samarbete med 
systemansvariga för överföringssystem, samt ett starkt, öppet och samordnat deltagande 
på tidigt stadium av alla berörda aktörer. Parlamentet ser positivt på den vikt som läggs på 
intelligenta energiprojekt av gemensamt intresse inom Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, men beklagar samtidigt att bara två projekt för intelligenta nät inkluderats på den 
aktuella tvååriga förteckningen. Parlamentet betonar att man dessutom måste beakta 
projekt för intelligenta nät på distributionsnätsnivå. Parlamentet understryker att 
infrastrukturprojekt ska uppfylla kriterier för hållbarhet och konkurrenskraft och ta som 
utgångspunkt ett helhetsgrepp, vilket ska garanteras genom att 
distributionsnätsoperatörerna görs delaktiga. Parlamentet understryker också vikten av att 
i Medelhavsområdet utveckla sammankopplingen av energinät i norr och söder.

8. Europaparlamentet noterar att ihållande osäkerhet om de affärsmässiga förutsättningarna 
för intelligenta nätapplikationer och hur kostnader och förmåner fördelas bland deltagande 
parter är en faktor som begränsar privata investeringar.

9. Europaparlamentet understryker att finansiering fortfarande spelar en avgörande roll för 
att stimulera privata investeringar i forskning och utveckling samt demonstrationsprojekt 
på området intelligenta nät.

10. Europaparlamentet påminner om att det i de flesta av scenarierna i energifärdplanen för 
2050 inte kommer att vara möjligt att integrera decentraliserad förnybar energi riktigt utan 
utveckling av lokala och regionala intelligenta distributionsnät för el, eftersom de utgör en 
länk för information och elförsörjning mellan lokala områden för socioekonomisk 
utveckling vilka möjliggör flexibel förvaltning och nödvändiga reservlösningar för dessa 
variabla energikällor. Parlamentet kräver mot denna bakgrund att distributionsnäten ges 
större betydelse. Parlamentet betonar dock att utvecklingen av intelligenta nät handlar om 
effektiv transport av energi från produktionsplatsen till platsen för slutanvändningen. 
Parlamentet tillägger dock att intelligenta nät ger större mervärde då de kommunicerar i 
större skala, på nationell nivå eller till och med på europeisk nivå. Styrningen av 
efterfrågan på el på denna skala gör det genom att sprida efterfrågan möjligt att utnyttja 
fler möjligheter till minskad konsumtion (eller möjligheter till konsumtion) när 
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produktionen lokalt är för liten (eller för stor).

11. Europaparlamentet efterlyser samarbete i samband med utvecklingen av intelligenta nät på 
europeisk, nationell och regional nivå. Parlamentet anser att intelligenta nät erbjuder en 
viktig möjlighet att främja innovation samt forskning och utveckling, öka antalet 
arbetstillfällen och stärka konkurrenskraften inom den europeiska industrin på lokal och 
regional nivå, med särskilt fokus på små och medelstora företag.

12. Europaparlamentet ber medlemsstaterna att samarbeta ytterligare och utbyta bästa praxis 
inom CEER:s (Council of European Energy Regulators) forum om reglering av nationella 
systemansvariga för distributionen. Parlamentet noterar variationen i hur systemansvariga 
för distributionen är organiserade – vissa medlemsstater har en enda sådan systemansvarig 
medan andra har över 800 – och medlemsstaterna uppmuntras att ha ett närmare 
samarbete. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att komma överens 
om en enhetlig klassificering för att avgöra huruvida en organisation är en 
överföringsoperatör, distributionsoperatör eller kombinerad operatör.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida det är nödvändigt att, i 
överensstämmelse med det tredje paketet för den inre marknaden för energi, lägga fram 
förslag om utbyggnad och stöd till intelligenta nät, eftersom detta, som måste säkerställas 
genom ett konsekvent agerande från kommissionens sida, skulle kunna leda till att allt fler 
marknadsdeltagare kan involveras och stimulera möjliga synergier i utbyggnad, 
utveckling och underhåll av telekommunikations- och energinäten. Parlamentet betonar 
dock att dessa förslag bör integreras i en effektivare rättslig ram, enligt de principer 
kommissionen ställt upp.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att påskynda 
utbyggnaden av intelligenta nät och att rikta in sig på följande aspekter: stimulera 
investeringar och en starkare ekonomi på området, utveckla tekniska standarder, skydda 
konsumenternas personuppgifter, fastställa en lagstiftningsram för att stimulera 
utbyggnaden av intelligenta nät, säkerställa en öppen och konkurrenskraftig inre marknad 
i konsumenternas intresse samt tillhandahålla kontinuerligt stöd för innovation av teknik 
och system.

15. Europaparlamentet framhåller att intelligenta nät inte bör orsaka kostnader för 
konsumenterna och inte heller innebära en regelbörda för företagen, utan bör vara till 
nytta för dem genom att tillhandahålla korrekt, insynsvänlig, användarvänlig och 
lättillgänglig information och stärka deras möjligheter att effektivt styra sin 
energikonsumtion och energiproduktion och att energibesparingar måste återspeglas på 
deras slutliga fakturor. Parlamentet påminner om att avgifterna för utnyttjande av näten 
styr användarnas beslut. Om man därför ger en signal genom att anpassa avgifterna skulle 
det kunna påskynda och samordna energiövergången.

16. Europaparlamentet framhåller den funktion som intelligenta nät fyller när det gäller att 
skapa en tvåvägskommunikation mellan elproducenter och elkunder. Parlamentet betonar 
att ett starkt skydd av personuppgifter, inklusive skydd av den personliga integriteten och 
individens frihet, och lättillgänglig konsumentupplysning är avgörande. Parlamentet 
noterar att smarta ”mätare” ofta förväxlas med intelligenta ”nät” och att ett intelligent nät 
– utöver att garantera försörjningstryggheten – möjliggör en mer intelligent 
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energimarknad, som ger förutsättningar för ett paradigmskifte i hur energi produceras och 
konsumeras. Parlamentet efterlyser mer omfattande utvärdering av detta område och 
ytterligare forskning om skydd av personuppgifter och personlig integritet.

17. Europaparlamentet betonar behovet av regleringsmässiga och praktiska förbättringar av 
skyddet av personuppgifter och personlig integritet när system med smarta mätare 
installeras. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att garantera skydd av 
personuppgifter och personlig integritet för alla individer och hushåll anslutna till nätet för 
att intelligenta nät ska fungera och få spridning. Parlamentet betonar att de uppgifter som 
samlas in bara får användas för att trygga elförsörjningen. Medlemsstaterna uppmanas att 
verkställa bestämmelser om skydd av personuppgifter och upprätthålla individers 
rättigheter på detta område.

18. Europaparlamentet ber kommissionen att utfärda ytterligare vägledning om användningen 
av personuppgifter och andra uppgifter för intelligenta nät mot bakgrund av den 
reviderade EU-lagstiftningen om skydd av personuppgifter, och om de regler som 
beslutats om innehav och förvaltning av dessa uppgifter hos systemansvariga för 
distributionen, leverantörer eller andra kommersiella organ.

19. Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna samt regionala och lokala 
myndigheter att skapa och införa ekonomiska stimulanser för investeringar i IKT-
lösningar, såsom intelligenta nät, i syfte att uppnå en prosumentmarknad.

20. Med tanke på de intelligenta nätens tekniska natur betonar Europaparlamentet vikten av 
att informera användarna och öka deras kunskap så att de blir ”prosumenter” som är 
välunderrättade och medvetna om de möjligheter dessa nät ger, särskilt i samband med 
smarta mätare. Parlamentet anser att det är viktigt att ungas kunskap ökas, genom 
utbildningsprogram för elever inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

21. Europaparlamentet framhåller den betydelse som initiativ som EIT (Europeiska institutet 
för innovation och teknik) genom sin kunskaps- och energigrupp (KIC) ”InnoEnergi” har 
för forskning om utveckling av intelligenta nät och utbildning av arbetskraft i denna 
sektor. Parlamentet framhåller i detta sammanhang även de nya möjligheterna att bilda 
regionala innovationsstrategier (RIS), för vilka förutsättningar skapades genom EIT för 
perioden 2014–2020.

22. Europaparlamentet konstaterar att landsbygdssamhällen i vissa medlemsstater drabbas av 
strömavbrott och andra problem som beror på bristfälligt underhåll av nät eller 
otillräckliga investeringar. Kommissionen uppmanas att överväga särskilda åtgärder för 
att garantera att intelligenta nät når samhällen på landsbygden. Parlamentet anser att 
uppgradering och underhåll av grundläggande energiinfrastruktur samtidigt bör fortsätta i 
områden med liten sannolikhet att prioriteras vid utbyggnaden av intelligenta nät.

23. Europaparlamentet påminner om 2011 års standardiseringsmandat för att stödja 
utbyggnaden av europeiska intelligenta nät, vars arbete skulle vara slutfört under 2012. 
Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts under detta mandat men betonar att 
ytterligare arbete krävs. Kommissionen uppmanas att kontakta standardiseringsorganen 
för att påskynda slutförandet av deras arbete och att utfärda ett nytt mandat om detta 
bedöms vara nödvändigt.
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24. Europaparlamentet framhåller betydelsen av den tematiska koncentrationen ”utsläppssnålt 
samhälle” som upptagits i de europeiska struktur- och investeringsfonderna, vilket leder 
till att 20 procent av dessa ekonomiska medel ska investeras i energiövergången med ett 
tydligt fokus på intelligenta nät.
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