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Tarkistus 1
Laurence J.A.J. Stassen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan yhtymisestä, ja 
katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä 
esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa 
käytössä ja tulevan esineiden internetin 
älykkäissä energiatoiminnoissa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen älykkäiden verkkojen 
johdonmukaisen ja tehokkaan 
toteutuksen ja toiminnan 
varmistamiseksi;

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan yhtymisestä, ja 
katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä 
esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa 
käytössä ja tulevan esineiden internetin 
älykkäissä energiatoiminnoissa;

Or. nl

Tarkistus 2
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan yhtymisestä, ja 
katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä 
esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa 
käytössä ja tulevan esineiden internetin
älykkäissä energiatoiminnoissa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen älykkäiden verkkojen 
johdonmukaisen ja tehokkaan toteutuksen 
ja toiminnan varmistamiseksi;

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet sen seurauksena, että tieto- ja 
viestintätekniikan alojen merkitys on 
kasvanut energia-alan verkonhallinnassa, 
ja katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä ja 
lisäämään yhteisvaikutusta esimerkiksi 
radiotaajuuksien tehokkaassa käytössä ja 
älykkäissä energiatoiminnoissa 
hajautetuissa energiajärjestelmissä; 
kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen älykkäiden 
verkkojen johdonmukaisen ja tehokkaan 
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toteutuksen ja toiminnan varmistamiseksi; 
panee huolestuneena merkille vakavat 
kysymykset, joita mainittu yhteisvaikutus 
aiheuttaa tietosuojelun ja yksityisyyden, 
korkeampien maksujen ja 
energiaverkkojen verkonhaltijoiden 
kannalta, jotka saattavat joutua 
tilanteeseen, jossa niiden on ostettava 
tietoa televiestintäyrityksiltä voidakseen 
täyttää perustehtävänsä eli tehokkaan 
sähkönjakeluverkon toiminnan 
takaamisen, ylläpitämisen ja 
kehittämisen; painottaa, että energia-alan 
verkonhaltijoilla on oltava päävastuu 
älykkäisiin verkkoihin liittyvässä 
liiketoimintamallissa;

Or. en

Tarkistus 3
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan yhtymisestä, ja 
katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä 
esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa 
käytössä ja tulevan esineiden internetin 
älykkäissä energiatoiminnoissa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen älykkäiden verkkojen 
johdonmukaisen ja tehokkaan toteutuksen 
ja toiminnan varmistamiseksi;

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan yhteistyöstä, ja 
katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä 
esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa 
käytössä ja tulevan esineiden internetin 
älykkäissä energiatoiminnoissa; kehottaa 
komissiota laatimaan suosituksia, jotka 
ovat tarpeen älykkäiden verkkojen 
johdonmukaisen ja tehokkaan toteutuksen 
ja toiminnan varmistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 4
Bernd Lange
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan yhtymisestä, ja 
katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä 
esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa 
käytössä ja tulevan esineiden internetin 
älykkäissä energiatoiminnoissa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen älykkäiden verkkojen 
johdonmukaisen ja tehokkaan toteutuksen 
ja toiminnan varmistamiseksi;

1. toteaa, että älykkäät verkot ovat 
syntyneet energia-alan ja yhä 
merkittävämmäksi käyvän tieto- ja 
viestintätekniikan alan yhtymisestä, ja 
katsoo, että näitä aloja on rohkaistava 
tekemään jatkossakin yhteistyötä 
esimerkiksi radiotaajuuksien tehokkaassa 
käytössä ja tulevan esineiden internetin 
älykkäissä energiatoiminnoissa; kehottaa 
komissiota toteuttamaan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen älykkäiden verkkojen 
johdonmukaisen ja tehokkaan toteutuksen 
ja toiminnan varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 5
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että älykkäät verkot tuovat 
mahdollisuuden uusille käyttötavoille 
kauaskantoisin seurauksin, tarjoamalla 
kapasiteetin integroida useita uusiutuvia 
energialähteitä, sähköajoneuvoja ja 
hajautettuja tuottajia verkkoon, 
toimittamalla sähköä tehokkaammin ja 
luotettavammin kysynnänohjauksen ja 
kattavan valvonta- ja 
tarkkailukapasiteettien avulla, 
käyttämällä automaattista sähköverkon 
uudistusta häiriöiden estämiseksi ja 
korjaamiseksi (itse korjaantuvat kyvyt), 
tarjoamalla kuluttajille enemmän 
vaikutusvaltaa sähkönkulutukseensa ja 
mahdollisuuksia osallistua 
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energiamarkkinoille;

Or. ro

Tarkistus 6
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että uusiutuvan energian 
kasvava osuus Euroopan 
sähkönjakelujärjestelmässä edellyttää 
nykyisen verkko- ja 
tietotekniikkainfrastruktuurin 
kehittämistä, minkä vuoksi on 
välttämätöntä lisätä tutkimus- ja 
kehittämisalan tukea ja saada ripeästi 
aikaan Euroopan laajuinen 
standardointi;

Or. de

Tarkistus 7
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon kesäkuussa 2013 
julkaistun seitsemännen puiteohjelman 
Think-hankkeen loppukertomuksen 
”From Distribution Networks to Smart 
Distribution Systems: Rethinking the 
Regulation of European Electricity 
DSOs”;

Or. en
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Tarkistus 8
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2013 
julkaistun Euroopan energia-alan 
sääntelyviranomaisten neuvoston (CEER) 
kertomuksen ”Status Review on the 
Transposition of Unbundling 
Requirements for DSOs and Closed 
Distribution System Operators”;

Or. en

Tarkistus 9
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. ottaa huomioon, että CEER 
määrittelee älykkäät verkot 
sähköverkoiksi, joilla voidaan 
kustannustehokkaasti ottaa tehokkaasti 
huomioon kaikkien siihen liitettyjen 
käyttäjien – tuottajien ja kuluttajien sekä 
niiden, jotka ovat molempia –
käyttötottumukset ja toiminta, jotta 
voidaan varmistaa taloudellisesti 
tehokkaat ja kestävät energiajärjestelmät, 
joissa hävikki on vähäistä ja laatu, 
toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia;

Or. en

Tarkistus 10
Laurence J.A.J. Stassen
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 11
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan edistää
talouden ympäristöystävällisyyttä, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta, vauhdittaa EU:n 
teknologista innovointia ja kehittämistä 
sekä kannustaa kuluttajia ryhtymään 
”tuottajakuluttajiksi” eli tuottamaan 
oman energiansa ja myymään ylijäämän 
takaisin markkinoille tai saamaan siitä 
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hyvitystä net metering -menettelyä 
hyödyntäen;

Or. en

Tarkistus 12
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa parantamalla 
siten energiatehokkuutta, ja säästää 
sähköä ja alentaa sähköverkkoihin 
tehtäviä kalliita investointeja käyttämällä 
energiaa tuotantohuippujen ulkopuolella 
sekä vauhdittaa EU:n teknologista 
kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 13
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
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tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

tuotannon osuutta, parantaa kotitalouksien 
energiansaannin varmuutta, luoda 
edellytykset sähkön tehokkaalle käytölle
liikenteessä, auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä; huomauttaa, 
että älykkäiden verkkojen käyttö vähentää 
merkittävästi energian siirtoon ja 
jakeluun liittyvää energiahäviötä;

Or. de

Tarkistus 14
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
saavuttaa vähäpäästöinen talous, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 15
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 16
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä;

2. korostaa älykkäiden verkkojen lukuisia 
etuja, sillä niiden ansiosta voidaan 
vähentää talouden hiilikuormaa, lisätä 
uusiutuvan energian ja hajautetun 
tuotannon osuutta, luoda edellytykset 
sähkön tehokkaalle käytölle liikenteessä, 
auttaa kuluttajia muuttamaan 
kulutuskäyttäytymistään niin, että he 
hyötyvät edullisimmista hinnoista ja 
säästävät samalla energiaa, parantaa 
energiatehokkuutta ja vauhdittaa EU:n 
teknologista kehittämistä; korostaa siksi 
että energia- ja ympäristöpolitiikan 
keskeinen asema olisi tärkeää ottaa 
huomioon niin, että aloitetaan 
lainsäädännön ja olemassa olevien 
tavoitteiden yleinen tarkastelu ja
rationalisointi;

Or. fr
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Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että älykkäiden verkkojen 
käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden 
vahvistaa kilpailukykyä ja EU:n sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden alan, jossa 
toimii pääasiassa pk-yrityksiä, 
teknologiantarjoajien maailmanlaajuista 
teknologiajohtajuutta;

Or. ro

Tarkistus 18
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että 
verkkoinfrastruktuuri, verkon hallinnointi 
ja markkinasäännöt on mukautettu 
fossiilisia polttoaineita käyttävien ja 
ydinvoimaloiden tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin ja että tämä muodostaa 
uusiutuvien energialähteiden kaltaisten 
uusien teknologioiden kannalta 
kilpailuhaitan;

Or. de

Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)



AM\1008678FI.doc 13/32 PE522.897v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimia poistaakseen keskeiset esteet, joita 
ovat yhteentoimivuuden ja standardoinnin
puute (standardoidun helpotetun 
käyttöönoton (plug and play) avulla olisi 
mahdollista vähentää kustannuksia ja 
sallia myös pienien hajautettujen 
energiaresurssien (Distributed Energy 
Resources, DER) (tai pienien DR-
sovelluksien) liitettävyys), uusiin 
älykkäisiin verkkosovelluksiin liittyvien 
roolien ja vastuualojen epäselvyys, 
kustannuksien ja hyödyn jakamiseen ja 
tästä seuraten myös uusiin 
liiketoimintamalleihin liittyvä 
epävarmuus ja kuluttajien haluttomuus 
osallistua testeihin, minkä lisäksi unionin 
sääntelyyn liittyvät järjestelyt saattavat 
haitata merkittävästi hankkeiden 
tuloksien toistettavuutta eri valtioissa;

Or. en

Tarkistus 20
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tarvitaan pikaisesti uusi 
nykyaikainen, älykäs ja joustava 
energiainfrastruktuuri ja erityisesti 
älykkäitä verkkoja, jotta saadaan entistä 
joustavampi varaenergian ja 
tasapainottavan energian kapasiteetti, 
mukaan lukien yksittäiset 
mikrotuotantoyksiköt ja 
varastointijärjestelmät, sähkön uudet 
käyttömuodot (kuten sähköautot) ja 
kysyntää ohjaavat ohjelmat (kuten 
älymittarit); panee tyytyväisenä merkille 

3. korostaa, että tarvitaan pikaisesti uusi 
nykyaikainen, älykäs ja joustava, kaikki 
verkon tasot käsittävä 
energiainfrastruktuuri ja erityisesti 
älykkäitä verkkoja, jotta saadaan entistä 
joustavampi varaenergian ja 
tasapainottavan energian kapasiteetti, 
mukaan lukien yksittäiset 
mikrotuotantoyksiköt ja 
varastointijärjestelmät, sähkön uudet 
käyttömuodot (kuten sähköautot) ja 
kysyntää ohjaavat ohjelmat (kuten 
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Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
sisältyville yhteisen edun mukaisille 
sähköhankkeille annetun suuren 
painoarvon;

älymittarit); korostaa, että 
energiainfrastruktuuria kehitettäessä ja 
nykyaikaistettaessa on varmistettava 
siirtoverkkojen haltijoiden entistä 
tehokkaampi yhteistyö sekä kaikkien 
sidosryhmien vahva, avoin, koordinoitu ja 
varhaisessa vaiheessa tapahtuva 
osallistuminen; panee tyytyväisenä 
merkille Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
sisältyville yhteisen edun mukaisille 
sähköhankkeille annetun suuren 
painoarvon ja korostaa, että tällöin on 
otettava huomioon myös 
jakeluverkkotason älykkäitä verkkoja 
koskevat hankkeet; korostaa, että 
infrastruktuurihankkeiden on täytettävä 
kestävyyttä ja kilpailukykyä koskevat 
kriteerit ja että niiden on perustuttava 
osallistavaan lähestymistapaan, joka 
takaa jakeluverkon haltijoiden 
osallistumisen niihin;

Or. de

Tarkistus 21
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tarvitaan pikaisesti uusi 
nykyaikainen, älykäs ja joustava 
energiainfrastruktuuri ja erityisesti 
älykkäitä verkkoja, jotta saadaan entistä 
joustavampi varaenergian ja 
tasapainottavan energian kapasiteetti, 
mukaan lukien yksittäiset 
mikrotuotantoyksiköt ja 
varastointijärjestelmät, sähkön uudet 
käyttömuodot (kuten sähköautot) ja 
kysyntää ohjaavat ohjelmat (kuten 
älymittarit); panee tyytyväisenä merkille 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
sisältyville yhteisen edun mukaisille 

3. korostaa, että tarvitaan pikaisesti uusi 
nykyaikainen, älykäs ja joustava 
energiainfrastruktuuri ja erityisesti 
älykkäitä verkkoja, jotta saadaan entistä 
joustavampi varaenergian ja 
tasapainottavan energian kapasiteetti, 
mukaan lukien yksittäiset 
mikrotuotantoyksiköt ja 
varastointijärjestelmät, sähkön uudet 
käyttömuodot (kuten sähköautot) ja 
kysyntää ohjaavat ohjelmat (kuten 
älymittarit); panee tyytyväisenä merkille 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
sisältyville yhteisen edun mukaisille 
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sähköhankkeille annetun suuren 
painoarvon;

älykkäitä verkkoja koskeville hankkeille
annetun suuren painoarvon, mutta pitää 
valitettavana, että nykyiseen 
kaksivuotiseen luetteloon on sisällytetty 
ainoastaan kaksi älykkäitä verkkoja 
koskevaa hanketta;

Or. en

Tarkistus 22
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tarvitaan pikaisesti uusi 
nykyaikainen, älykäs ja joustava 
energiainfrastruktuuri ja erityisesti 
älykkäitä verkkoja, jotta saadaan entistä 
joustavampi varaenergian ja 
tasapainottavan energian kapasiteetti, 
mukaan lukien yksittäiset 
mikrotuotantoyksiköt ja 
varastointijärjestelmät, sähkön uudet 
käyttömuodot (kuten sähköautot) ja 
kysyntää ohjaavat ohjelmat (kuten 
älymittarit); panee tyytyväisenä merkille 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
sisältyville yhteisen edun mukaisille 
sähköhankkeille annetun suuren 
painoarvon;

3. korostaa, että tarvitaan pikaisesti uusi 
nykyaikainen, älykäs ja joustava 
energiainfrastruktuuri ja erityisesti 
älykkäitä verkkoja, jotta saadaan entistä 
joustavampi varaenergian ja 
tasapainottavan energian kapasiteetti, 
mukaan lukien yksittäiset 
mikrotuotantoyksiköt ja 
varastointijärjestelmät (vaikka niiden 
kustannukset ovat edelleen erittäin 
korkeat), sähkön uudet käyttömuodot 
(kuten sähköautot) ja kysyntää ohjaavat 
ohjelmat (kuten älymittarit); panee 
tyytyväisenä merkille 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
sisältyville yhteisen edun mukaisille 
sähköhankkeille annetun suuren 
painoarvon ja painottaa, että Välimerellä 
on tärkeää kehittää pohjoisen ja etelän 
välisiä energiaverkkojen yhteenliitäntöjä;

Or. fr

Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että jatkuva epävarmuus, joka 
liittyy älykkäiden verkkosovelluksien 
liiketoiminnalliseen ulottuvuuteen ja 
kustannuksien ja hyödyn jakamiseen 
osallistujien kesken, on yksityisiä 
investointeja rajoittava tekijä;

Or. en

Tarkistus 24
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että rahoitus on edelleen 
keskeisessä asemassa kannustettaessa 
yksityistä investointia älykkäitä verkkoja 
koskevaan tutkimukseen ja kehitykseen 
sekä demonstrointihankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 25
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
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sähkönjakeluverkkoja; sähkönjakeluverkkoja erityisesti sen 
vuoksi, että niillä luodaan tieto- ja 
virtalähdeyhteyksiä paikallisten 
sosioekonomisten kehitysalueiden välillä;
toteaa kuitenkin, että älykkäiden 
verkkojen tarjoama lisäarvo on vieläkin 
parempi, koska niillä luodaan paljon 
laajemmin yhteyksiä kansallisessa tai jopa 
EU:n mittakaavassa, ja että sähkön 
kysynnän ohjaaminen tässä 
mittakaavassa tarjoaa laajemmin 
mahdollisuuksia käyttää kulutuksen 
vähentymisen tarjoamaa kysyntäjoustoa 
(tai hyödyntää kulutuslähteitä), kun 
paikallinen tuotanto on liian alhainen (tai 
kun sitä on liikaa);

Or. fr

Tarkistus 26
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkönjakeluverkkoja;

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkönjakeluverkkoja; korostaa, että 
koska suurin osa kaikesta uusiutuvan 
energian hajautetusta tuotannosta on 
kytketty verkkoon pien- ja 
keskijännitteisellä tasolla, on toteutettava 
jakeluverkkoihin liittyviä lisätoimia;

Or. en
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Tarkistus 27
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkönjakeluverkkoja;

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkönjakeluverkkoja, vaatii, että näin 
ollen jakeluverkkojen merkitystä 
korostetaan entistä enemmän;

Or. de

Tarkistus 28
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkönjakeluverkkoja;

4. palauttaa mieliin, että useimmissa 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioissa uusiutuvan energian 
hajautetun tuotannon asianmukainen 
toteuttaminen ei onnistu, ellei kehitetä 
paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkönjakeluverkkoja, jotta 
mahdollistetaan mainittujen ajoittain 
toimivien energialähteiden joustava 
hallinnointi ja tarvittava varajärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 29
Lena Kolarska-Bobińska
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa kuitenkin, että älykkäiden 
verkkojen kehittäminen edellyttää 
tehokasta energiansiirtoa 
tuotantopaikalta lopulliseen 
käyttöpaikkaan siten, että energiaa 
menetetään tai hukataan mahdollisimman 
vähän; painottaa, että tulevaisuudessa 
tarvitaan älykkäitä verkkoja kaikkia 
energialähteitä varten, riippumatta siitä, 
onko kyse uusiutuvasta vai muusta kuin 
uusiutuvasta energialähteestä;

Or. en

Tarkistus 30
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä; uskoo, että 
älykkäät verkot ovat ainutlaatuinen 
tilaisuus edistää EU:n teollisuuden ja 
erityisesti pk-yritysten innovointia, 
työpaikkojen luontia ja kilpailukykyä;

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä erityisesti 
saarilla ja alueilla, jotka ovat 
pinnanmuodostuksen vuoksi 
energiasaarekkeita, sekä alueilla, joiden 
sähköverkko on epävakaa epäjatkuvasti 
toimivien energialähteiden yleisyyden 
vuoksi; uskoo, että älykkäät verkot ovat 
ainutlaatuinen tilaisuus edistää EU:n 
teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten 
innovointia, työpaikkojen luontia ja 
kilpailukykyä;

Or. fr
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Tarkistus 31
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä; uskoo, että 
älykkäät verkot ovat ainutlaatuinen 
tilaisuus edistää EU:n teollisuuden ja 
erityisesti pk-yritysten innovointia, 
työpaikkojen luontia ja kilpailukykyä;

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä; uskoo, että 
älykkäät verkot ovat ainutlaatuinen 
tilaisuus edistää EU:n teollisuuden ja 
erityisesti pk-yritysten innovointia, 
tutkimusta ja kehitystä, työpaikkojen 
luontia ja kilpailukykyä paikallisesti ja 
alueellisesti;

Or. en

Tarkistus 32
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä; uskoo, että 
älykkäät verkot ovat ainutlaatuinen
tilaisuus edistää EU:n teollisuuden ja 
erityisesti pk-yritysten innovointia, 
työpaikkojen luontia ja kilpailukykyä;

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä; uskoo, että 
älykkäät verkot ovat tärkeä tilaisuus 
edistää EU:n teollisuuden ja erityisesti pk-
yritysten innovointia, työpaikkojen luontia 
ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 33
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä; uskoo, että 
älykkäät verkot ovat ainutlaatuinen 
tilaisuus edistää EU:n teollisuuden ja 
erityisesti pk-yritysten innovointia, 
työpaikkojen luontia ja kilpailukykyä;

5. kehottaa tekemään unionin, kansallisen 
ja alueellisen tason yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämisessä; uskoo, että 
älykkäät verkot ovat ainutlaatuinen 
tilaisuus edistää myös paikallisella tasolla 
EU:n teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten 
innovointia, työpaikkojen luontia ja 
kilpailukykyä;

Or. de

Tarkistus 34
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että 
jakeluverkonhaltijoiden ja Euroopan 
komission välillä ei käydä jäsenneltyä 
vuoropuhelua unionissa; korostaa, että 
älykkäitä verkkoja koskevaa politiikkaa ei 
voida panna täytäntöön tai toteuttaa 
ilman jakeluverkonhaltijoiden kanssa 
tehtyä yhteistyötä; kehottaa komissiota 
arvioimaan tarvetta luoda yhtenäinen 
unionin jakeluverkonhaltijoiden verkko, 
joka vastaisi tietyiltä osin Sähkö-ENTSO-
ja Kaasu-ENTSO-ryhmittymiä;

Or. en

Tarkistus 35
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen 
jakamista CEER-foorumilla kansallisten 
jakeluverkonhaltijoiden sääntelyn alalla; 
kannustaa jäsenvaltioita tiivistämään 
yhteistyötä, vaikka paneekin merkille 
jakeluverkonhaltijoiden 
organisaatiomuotojen koko kirjon 
(joissakin jäsenvaltioissa on vain yksi 
jakeluverkonhaltija, kun taas toisissa 
jäsenvaltioissa niitä on yli 800); kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota sopimaan 
yhtenäisestä luokittelusta siltä osin, onko 
organisaatio siirtoverkonhaltija, 
jakeluverkonhaltija vai yhdistetty siirto- ja 
jakeluverkonhaltija;

Or. en

Tarkistus 36
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota arvioimaan, onko 
tarpeen esittää energian kolmannen 
sisämarkkinapaketin mukaisesti ehdotuksia 
älykkäiden verkkojen kehittämisestä ja 
edistämisestä, sillä näin voitaisiin 
mahdollistaa enenevässä määrin entistä 
useampien markkinatoimijoiden 
osallistuminen ja lisätä kaikkien 
tietoliikenne- ja energiaverkkojen osalta 
mahdollista synergiaa käyttöönotossa, 
kehittämisessä ja ylläpidossa;

6. kehottaa komissiota arvioimaan, onko 
tarpeen esittää energian kolmannen 
sisämarkkinapaketin mukaisesti ehdotuksia 
älykkäiden verkkojen kehittämisestä ja 
edistämisestä, sillä näin voitaisiin 
mahdollistaa enenevässä määrin entistä 
useampien markkinatoimijoiden 
osallistuminen ja lisätä kaikkien 
tietoliikenne- ja energiaverkkojen osalta 
mahdollista synergiaa käyttöönotossa, 
kehittämisessä ja ylläpidossa; korostaa 
kuitenkin, että nämä ehdotukset olisi 
sisällytettävä yhdenmukaistettuun ja 
rationalisoituun sääntelyjärjestelmään 
komission esittämien periaatteiden 
mukaisesti erityisesti sen REFIT-
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ohjelman puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 37
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota arvioimaan, onko 
tarpeen esittää energian kolmannen 
sisämarkkinapaketin mukaisesti ehdotuksia 
älykkäiden verkkojen kehittämisestä ja 
edistämisestä, sillä näin voitaisiin 
mahdollistaa enenevässä määrin entistä 
useampien markkinatoimijoiden 
osallistuminen ja lisätä kaikkien 
tietoliikenne- ja energiaverkkojen osalta 
mahdollista synergiaa käyttöönotossa, 
kehittämisessä ja ylläpidossa;

6. kehottaa komissiota arvioimaan, onko 
tarpeen esittää energian kolmannen 
sisämarkkinapaketin mukaisesti ehdotuksia 
älykkäiden verkkojen kehittämisestä ja 
edistämisestä, sillä kun ne on pantu
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa täytäntöön, 
mikä on EU:n komission 
johdonmukaisella toiminnalla edelleen 
varmistettava, voitaisiin mahdollistaa 
enenevässä määrin entistä useampien 
markkinatoimijoiden osallistuminen ja 
lisätä kaikkien tietoliikenne- ja 
energiaverkkojen osalta mahdollista 
synergiaa käyttöönotossa, kehittämisessä ja 
ylläpidossa;

Or. de

Tarkistus 38
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2013 
julkaistun CEER-neuvoston 
tilannekatsauksen, joka koskee 
jakeluverkonhaltijoiden toiminnan 
eriyttämistä kolmannen energiapaketin 
mukaisesti ja jossa havaittiin selvää 
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edistymisen puutetta; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan toiminnan eriyttämistä 
koskevien lausekkeiden täytäntöönpanoa 
ja arvioimaan, onko toteutettava
lisätoimia; kehottaa lisäksi komissiota 
tarkastelemaan sellaisille 
jakeluverkonhaltijoille, joilla on alle 
100 000 asiakasta, myönnettyä poikkeusta 
toiminnan eriyttämistä koskevasta 
lausekkeesta; 

Or. en

Tarkistus 39
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimia älykkäiden verkkojen käyttöönoton 
nopeuttamiseksi ja keskittymään 
erityisesti edistämään investointeja ja 
taloudellisia kannustamia tällä alalla, 
kehittämään teknisiä standardeja, 
varmistamaan kuluttajien tietosuoja, 
luomaan sääntelypuitteet, jolla tarjotaan 
kannustimia älykkäiden verkkojen 
käyttöönotolle, takaamaan avoimet ja 
kilpailukykyiset vähittäismarkkinat 
kuluttajien edun varmistamiseksi sekä 
tarjoamaan jatkuvaa tukea teknologian ja 
järjestelmien innovoinnille;

Or. ro

Tarkistus 40
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan 

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan 
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niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 
tuottamalla heille käyttäjäystävällistä tietoa 
ja antamalla heille mahdollisuus 
hallinnoida tehokkaasti omaa 
energiankulutustaan ja -tuotantoaan;

niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 
tuottamalla heille käyttäjäystävällistä tietoa 
ja antamalla heille mahdollisuus 
hallinnoida tehokkaasti omaa 
energiankulutustaan ja -tuotantoaan; pyytää 
tältä osin, että energiankulutuksen 
määrää, joka tarvitaan, jotta älykkäät 
mittarit tuottavat taloudellista hyötyä, on 
seurattava asianmukaisesti eikä 
kuluttajille saa määrätä pakollisia 
investointeja, jos kulutus jää alle 
vaadittavan tason;

Or. en

Tarkistus 41
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan
niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 
tuottamalla heille käyttäjäystävällistä tietoa 
ja antamalla heille mahdollisuus 
hallinnoida tehokkaasti omaa 
energiankulutustaan ja -tuotantoaan;

7. muistuttaa, että älykkäiden verkkojen 
pitäisi lisätä vain vähän kuluttajien 
kustannuksia ja että niiden olisi 
hyödytettävä kuluttajia tuottamalla heille 
käyttäjäystävällistä tietoa ja antamalla 
heille mahdollisuus hallinnoida tehokkaasti 
omaa energiankulutustaan ja -tuotantoaan; 
muistuttaa, että verkkojen käytöstä 
perittävillä maksuilla ohjataan käyttäjien 
päätöksiä; katsoo tästä syystä, että 
mukautettu hinnoittelu voi vauhdittaa ja 
koordinoida siirtymistä uusiin 
energiamuotoihin, koska sillä 
yhdenmukaistetaan verkkojen 
kehittämistä ja yksittäisten päätösten
tekemistä;

Or. fr

Tarkistus 42
Rachida Dati
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan 
niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 
tuottamalla heille käyttäjäystävällistä tietoa 
ja antamalla heille mahdollisuus 
hallinnoida tehokkaasti omaa 
energiankulutustaan ja -tuotantoaan;

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia tai 
yritysten sääntelytaakkaa, vaan niiden 
olisi hyödytettävä kuluttajia tuottamalla 
heille käyttäjäystävällistä tietoa ja 
antamalla heille mahdollisuus hallinnoida 
tehokkaasti omaa energiankulutustaan ja -
tuotantoaan;

Or. fr

Tarkistus 43
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan 
niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 
tuottamalla heille käyttäjäystävällistä tietoa 
ja antamalla heille mahdollisuus
hallinnoida tehokkaasti omaa 
energiankulutustaan ja -tuotantoaan;

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan 
niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 
tuottamalla heille käyttäjäystävällistä tietoa 
antaen heille mahdollisuuden hallinnoida 
tehokkaasti omaa energiankulutustaan ja 
-tuotantoaan, ja energiansäästö olisi 
otettava huomioon kuluttajien lopullisissa 
laskuissa;

Or. en

Tarkistus 44
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan 
niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 

7. muistuttaa, että älykkäät verkot eivät 
saisi lisätä kuluttajien kustannuksia, vaan 
niiden olisi hyödytettävä kuluttajia 
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tuottamalla heille käyttäjäystävällistä tietoa 
ja antamalla heille mahdollisuus 
hallinnoida tehokkaasti omaa 
energiankulutustaan ja -tuotantoaan;

tuottamalla heille avointa,
käyttäjäystävällistä ja helposti saatavilla 
olevaa tietoa ja antamalla heille 
mahdollisuus hallinnoida tehokkaasti omaa 
energiankulutustaan ja -tuotantoaan, tällöin 
olisi varmistettava, että kysyntäpuolen 
saatavilla on neuvontaa ja tukea;

Or. de

Tarkistus 45
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että älykkäät verkot 
mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän 
sähköntuottajien ja asiakkaiden välillä; 
pitää tärkeänä, että henkilötietojen suoja on 
vahva ja että kuluttajatieto on helposti 
saatavilla;

8. korostaa, että älykkäät verkot 
mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän 
sähköntuottajien ja asiakkaiden välillä; 
pitää tärkeänä, että henkilötietojen suoja on 
vahva ja että kuluttajatieto on helposti 
saatavilla tarkan laskutuksen 
takaamiseksi; toteaa, että älykkäät mittarit 
sekoitetaan usein älykkäisiin verkkoihin 
ja että sen lisäksi, että älykäs verkko takaa 
toimitusvarmuuden, se mahdollistaa 
älykkäämpien energiamarkkinoiden 
toiminnan ja ajattelumallin muuttamisen 
siltä osin, miten energiaa tuotetaan ja 
kulutetaan; panee merkille huolenaiheet, 
jotka liittyvät erityisesti siihen, miten 
kuluttajat hyötyvät älykkäistä mittareista, 
ja kehottaa laajentamaan alaa koskevaa 
arviointia sekä toteuttamaan tietosuojaa 
ja yksityisyyden suojaa koskevia 
lisätutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 46
Gaston Franco
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että älykkäät verkot 
mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän 
sähköntuottajien ja asiakkaiden välillä; 
pitää tärkeänä, että henkilötietojen suoja on 
vahva ja että kuluttajatieto on helposti 
saatavilla;

8. korostaa, että älykkäät verkot 
mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän 
sähköntuottajien ja asiakkaiden välillä; 
pitää tärkeänä, että yksilönvapauksien ja 
henkilötietojen suoja on vahva ja että 
kuluttajatieto on helposti saatavilla;

Or. fr

Tarkistus 47
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että älykkäät verkot 
mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän 
sähköntuottajien ja asiakkaiden välillä; 
pitää tärkeänä, että henkilötietojen suoja on 
vahva ja että kuluttajatieto on helposti 
saatavilla;

8. korostaa, että älykkäät verkot 
mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän 
sähköntuottajien ja asiakkaiden välillä; 
pitää tärkeänä, että henkilötietojen suoja –
yksityisyyden suoja mukaan lukien – on 
vahva ja että kuluttajatieto on helposti 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 48
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa tarvetta parantaa tietosuojaa 
ja yksityisyyden suojaa koskevia sääntelyä 
ja käytäntöjä, kun älykkäitä 
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mittausjärjestelmiä asennetaan; 
painottaa, että älykkäiden verkkojen 
toiminnan ja käyttöönoton kannalta on 
ehdottoman tärkeää, että kaikille 
verkkoon kytketyille henkilöille ja 
kotitalouksille taataan tietosuoja ja 
yksityisyyden suoja; korostaa, että 
kerättyjä tietoja on käytettävä ainoastaan 
toimitusvarmuuden takaamiseksi; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön tietosuojaa koskevia sääntöjä 
ja ylläpitämään yksilöiden oikeuksia tällä 
alalla;

Or. en

Tarkistus 49
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota antamaan 
lisäohjeistusta siitä, miten älykkäitä 
verkkoja koskevaa henkilökohtaista ja 
muuta kuin henkilökohtaista tietoa olisi 
käytettävä ottaen huomioon EU:n 
tarkistettu tietosuojalainsäädäntö, ja 
sovituista säännöistä, jotka koskevat 
näiden tietojen omistajuutta ja 
hallinnointia jakeluverkonhaltijoissa, 
toimittavissa elimissä tai muissa 
kaupallisissa elimissä;

Or. en

Tarkistus 50
Laurence J.A.J. Stassen

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia luomaan 
älykkäiden verkkojen tapaisille tieto- ja 
viestintäteknisille sovelluksille 
tarkoitettuja taloudellisia kannustimia, 
jotta voidaan luoda aktiiviset 
kuluttajamarkkinat.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 51
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että älykkäiden verkkojen 
teknisen luonteen vuoksi on tärkeää 
tiedottaa käyttäjille ja lisätä heidän 
tietoisuuttaan, jotta heistä tulee 
asiantuntevia tuottajia ja kuluttajia, jotka 
ovat tietoisia näiden verkkojen 
tarjoamista mahdollisuuksista erityisesti 
kun otetaan huomioon niiden yhteys 
älykkäisiin mittareihin; korostaa, että on 
tärkeää lisätä nuorten tietoisuutta 
keskiasteen ja ammattikoulutuksen alan 
oppilaisiin suunnatuilla opetusohjelmilla;

Or. fr

Tarkistus 52
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kiinnittää huomiota aloitteisiin, joihin 
Euroopan teknologiainstituutti pyrkii 
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osaamis- ja innovaatioyhteisön 
InnoEnergy välityksellä ja jotka koskevat 
älykkäiden verkkojen kehittämistä ja 
ammattilaisten kouluttamista tällä alalla; 
kiinnittää tässä yhteydessä huomiota 
uusiin mahdollisuuksiin alueellisten
innovaatiojärjestelyiden luomiseksi, 
minkä Euroopan teknologiainstituutti on 
tehnyt mahdolliseksi kaudella 2014–2020;

Or. nl

Tarkistus 53
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. muistuttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa maaseudun asukkaat 
kärsivät sähkökatkoksista ja muista 
ongelmista, jotka johtuvat 
epäasianmukaisesti ylläpidetyistä 
verkoista tai riittämättömistä 
investoinneista; kehottaa komissiota 
arvioimaan erityisiä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että älykkäitä verkkoja 
rakennetaan myös maaseudulle; toteaa 
kuitenkin, että energia-alan 
perusinfrastruktuurin kohentamista ja 
ylläpitämistä olisi jatkettava alueilla, jotka 
eivät todennäköisesti ole ensisijaisessa 
asemassa, kun älykkäitä verkkoja otetaan 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 54
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. muistuttaa vuonna 2011 annetusta 
standardointia koskevasta 
toimeksiannosta (Standardization 
Mandate) eurooppalaisen älykkään 
verkon käyttöönoton tukemiseksi, mikä oli 
tarkoitus saattaa päätökseen 
vuonna 2012; suhtautuu myönteisesti 
toimeksiannon myötä saavutettuun 
edistykseen mutta painottaa, että on 
toteutettava lisätoimia; kehottaa 
komissiota pyrkimään yhdessä 
standardointielimien kanssa niiden 
toimien päätökseen saattamiseen ja 
antamaan uuden toimeksiannon 
tarvittaessa;

Or. en

Tarkistus 55
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. pitää tärkeänä vähähiilisen talouden 
temaattista keskittämistä, johon pyritään 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa ja jonka vuoksi 
20 prosenttia tästä rahoituksesta 
investoidaan energiansiirtoon ottaen 
erityisesti huomioon älykkäät verkot.

Or. nl


