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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az intelligens energiahálózatok fejlesztésének helyi és regionális következményeiről

(2013/2128(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174., 175., 176., 177., 178. és 
191. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 37. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ (26. sz.) jegyzőkönyvére,

– tekintettel az „Európa 2020: „Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között a Közös Stratégiai Kerethez tartozó 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0246 – 2011/0276 (COD)) folytatott 
háromoldalú párbeszéd eredményére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló 
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0614 –
2011/0275 (COD)) folytatott háromoldalú párbeszéd eredményére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között a Kohéziós Alapról, és az 
1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0612/2 – 2011/0274 (COD)) folytatott 
háromoldalú párbeszéd eredményére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek 
az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2013)0560 – 2013/0271 (COD)) folytatott háromoldalú párbeszéd 
eredményére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó 
egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2011)0611/2 – 2011/0273 (COD)) folytatott háromoldalú párbeszéd eredményére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között az európai területi együttműködési 
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csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek („EGTC-rendelet”) a csoportosulások létrehozásának és működésének 
egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról folytatott háromoldalú 
párbeszéd eredményére,

– tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatásra 
(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 82/01),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. július 22-
i 734/2013/EU tanácsi rendeletre,

– tekintettel a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos 
fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, XXX-i .../.../EU 
bizottsági rendeletre (II. általános csoportmentességi rendelet),,

– tekintettel az „Uniós iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles 
sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról” című bizottsági közleményre 
(2013/C 25/01),

– tekintettel az „Intelligens hálózatok: az innovációtól a megvalósításig” című, 
2011. április 12-i bizottsági közleményre,

– tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre,

– tekintettel a Bizottságnak „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 
2050-ig történő megvalósításának ütemterve” című, 2011. március 8-i közleményére 
(COM(2011)0112),

– tekintettel „A belső energiapiac működőképessé tétele” című, 2012. november 15-i 
bizottsági közleményre (COM(2012)0663),

– tekintettel a „Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője” 
című 2012. június 6-i bizottsági közleményre (COM(2012)0271),,

– tekintettel a Bizottság „Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című, 
2013. március 27-i zöld könyvére (COM(2013)0169),

– tekintettel a mikrotermelésről, azaz a kis léptékű elektromosáram- és hőtermelésről szóló, 
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2013. szeptember 12-i európai parlamenti állásfoglalásra (2012/2930(RSP)),

– tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános 
adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatra, Brüsszel, 2012. január 25., COM(2012)0011 –
2012/0011 (COD),

– tekintettel a „Régiók 2020-ban – az EU régiói előtt álló jövőbeli kihívások értékelése” 
című bizottsági szolgálati munkadokumentumra irányuló javaslatra, Brüsszel, 
2008. november 14., SEC(2008)2868 végleges,

– tekintettel a Bizottságnak „Az Európa 2020 keretei közötti intelligens növekedéshez 
hozzájáruló regionális politika” című, 2010. október 6-i közleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a hatékony energiafelhasználás és a decentralizált energiatermelés bevált 
gyakorlatainak példái arra utalnak, hogy a helyi közösségek és a polgárok a termeléshez 
hozzájáruló fogyasztókká is válhatnak, akik a saját energiaszükségleteik kielégítésére 
termelnek, ugyanakkor eladják az energiát a hálózatnak, és a többi szereplővel együtt 
virtuális erőműveket üzemeltetnek, az érintett szereplőknek a regionális intézkedések 
tervezésébe és végrehajtásába történő bevonásával maximalizálják az elért előnyöket, 
ösztönzik az aktív részvételt és információcserét és az energiához kapcsolódó más 
ágazatok, például a közlekedés és a lakhatás bevonásával átfogó megközelítést alakítanak 
ki, valamint intelligens pénzügyi támogatási mechanizmusokat vesznek igénybe és új 
munkahelyeket teremtenek;

Új lehetőségek a regionális gazdaság számára

1. üdvözli az energiatermelés és -fogyasztás módját illetően a régiókban megfigyelhető
paradigmaváltást, amelynek keretében az „alapterhelési logika” szerint működő, 
rugalmatlan hagyományos modell felől egy változatos forrásokat felhasználó, 
decentralizált és helyi termelés felé való elmozdulás tapasztalható, amely a megújuló 
forrásokból történő kis léptékű energiatermelés nagy részarányát rugalmas és a 
változásokhoz igazodó kereslettel és elosztott tárolással egyesíti; hangsúlyozza, hogy 
ehhez a paradigmaváltáshoz nélkülözhetetlen az intelligens hálózat, és hogy az intelligens 
hálózat megvalósítását – a régiók számára kínált előnyök maximalizálása érdekében – a 
regionális fejlesztésre irányuló ágazatközi megközelítés kontextusába kell helyezni;

2. ebben az összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetű régiók 
esetében lehetőség van az energiahálózatot érintő földrajzi (vagy területi) módosításokra, 
így e régiók energiafogyasztókból energiatermelőkké válhatnak, és az energiaellátás 
biztonságának szavatolásával egyidejűleg jelentős gazdasági előnyökre tehetnek szert; 
megjegyzi, hogy ez különösen a legkülső és a külső régiók, valamint a szigetek számára 
kínál majd lehetőségeket;

3. felkéri a tagállamokat és a régiókat, hogy az európai strukturális és beruházási alapok, 
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többek között a magánberuházásokat ösztönző pénzügyi eszközök igénybevételével a 
lehető leghamarabb végezzenek a helyi intelligens hálózatokra irányuló beruházásokat, az 
adott régió környezeti, gazdasági, társadalmi és területi szükségleteire is figyelemmel, 
mivel nincs olyan egységes megoldás, amely minden régió számára megfelel; rugalmas 
helyi szintű megközelítést sürget, amely csökkentené az energiatermelési, -tárolási és -
hatékonysági intézkedések együttes alkalmazása, valamint a más ágazatokkal, például az 
információs és kommunikációs technológiák (ikt) ágazatával és a közlekedési szektorral 
való együttműködés előtt álló akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatok kiépítéséhez állandó, hosszú távú 
szakpolitikai keretre van szükség; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 2030-ig 
kötelezően megvalósítandó ambiciózus energiahatékonysági és a megújuló energiákra, 
illetve az üvegházhatású gázkibocsátásokra vonatkozó célokat, biztonságos jövőképet 
nyújtva ezáltal a befektetők és a kapcsolódó ágazatok számára és előmozdítva egy 
intelligens energiarendszer kialakítását;

5. a belső piacra vonatkozó uniós rendeletekben és irányelvekben rugalmasabb megközelítés 
alkalmazását sürgeti, amely csökkentené az energiatermelési, -ellátási, -tárolási és -
hatékonysági intézkedések tekintetében a régióspecifikus megoldások és az ilyen 
intézkedések együttes alkalmazása előtt álló akadályokat;

6. hangsúlyozza, hogy a polgárokat az energetikai és hálózati tervezés, végrehajtás és 
átalakítás valamennyi szakaszába be kell vonni, hogy minden szakaszban biztosított 
legyen a nyilvánosság közreműködése, valamint az elosztórendszer-üzemeltetőknek és az 
intelligens hálózati technológia szolgáltatóinak a részvétele; szorgalmazza, hogy a 
polgárok is váljanak a termeléshez hozzájáruló fogyasztókká, ahol az egyének és a 
közösségek saját energiaszükségletüket maguk termelik megújuló forrásokból, az 
energiatöbbletet pedig a hálózat számára értékesítik, mindezt a nettó fogyasztás mérése 
alapján, aminek köszönhetően gazdasági előnyökre tesznek szert és egy átfogó regionális 
energetikai koncepció részeként a fenntartható energiatermelést és az 
energiatakarékosságot elősegítő, erős helyi partnerként lépnek fel;

Intelligens energiarendszerek 

7. hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatok sikeres megvalósításához Európának a 
regionális és helyi közösségek számára szóló, „intelligens energiarendszerre” irányuló 
stratégiát kell folytatnia, amelynek értelmében az intelligens hálózatok a regionális 
energiarendszer részét képeznék és nagy lenne bennük a megújuló forrásokból – többek 
között a decentralizált termelési kapacitásokból – származó energia részaránya, amit a 
keresletoldali szabályozás, energiahatékonysági intézkedések, fokozott 
energiatakarékosság és intelligens tárolási megoldások, valamint a közlekedési ágazat 
bevonása (e-közlekedés) és a szomszédos hálózatokkal való intenzívebb kapcsolatok 
egészítenének ki; 

8. felhívja a Bizottságot és annak az intelligens energiahálózatokkal foglalkozó 
munkacsoportját, hogy aktualizálja az intelligens hálózatok meglévő
fogalommeghatározását, és terjessze ki azt az intelligens energiarendszerre; felhívja a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy fogadjanak el intelligens energiarendszeren alapuló 
regionális stratégiákat;
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9. hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatok régiók számára nyújtott gazdasági 
hatékonyságának biztosítása érdekében a közvetlen és közvetett előnyöket együttesen kell 
érvényesíteni, az energiaágazatot több más szektorral, különösen a lakhatással és a 
közlekedéssel, egyúttal azonban a környezetvédelmi, várostervezési, társadalmi 
befogadási és hulladékgazdálkodási ágazattal, valamint az építőiparral is összekapcsolva, 
hogy a gazdasági előnyök maximálásával egyidejűleg az energiatakarékossági célok 
elérésére is sor kerüljön;

10. hangsúlyozza, hogy az ikt-ágazat központi szerepet játszik az intelligens rendszerű
energiahálózaton belül, mivel az intelligens hálózat alkotóelemei közötti – a termeléstől az 
elosztáson át egészen a végfelhasználóig tartó – valós idejű digitális kommunikáció során 
az ikt lehetővé teszi az információ kétirányú áramlását egy adott hálózatban; felhívja ezért 
a régiókat, hogy az intelligens hálózatokat érintő regionális tervezés részeként a 
maximális energiatakarékosságot célzó intelligens energiarendszer létrehozását szolgáló, 
különböző, üzleti szempontból vonzó, kölcsönösen átjárható ikt-technológiák fejlesztését 
is irányozzák elő;

11. az intelligens technológiák előtt álló legfőbb kihívások – többek között a technológiák 
meglévő hálózattal való interoperabilitása és egyes szabályozási nehézségek – leküzdése 
érdekében az ikt-ágazaton belül innovációt és fokozott beruházásokat sürget; felhívja a 
Bizottságot, valamint a nemzeti és regionális szereplőket, hogy teremtsenek kedvező
szabályozási és beruházási körülményeket, amelyek lehetővé teszik interoperábilis ikt-
megoldások fejlesztését; 

A helyi foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatások 

12. határozottan ösztönzi a régiókat az intelligens energiarendszerekbe mint a helyi és 
fenntartható munkahelyek forrásaiba történő beruházásra; rámutat, hogy az építőipar az 
egyik olyan fő terület, ahol munkahelyek jönnek majd létre, nemcsak az intelligens 
energiahálózatokba való közvetlen beruházások révén, hanem az energiahatékonysági 
intézkedésekbe és a felújításokba való beruházások miatt is, például a lakhatási ágazatban;

13. megjegyzi, hogy a Bizottság 2009. évi számításai szerint a megújuló energiára vonatkozó, 
2020-ig teljesítendő célok elérésével hozzávetőleg 2,8 millió munkahely jönne létre azon 
túl, hogy mindez 2030-ra a GDP körülbelül 1,1 %-ának megfelelő hozzáadott értéket 
teremtene; rámutat, hogy az Európai Megújuló Energia Tanács becslései szerint 
amennyiben 2030-ban az energia 45 %-a megújuló forrásokból származna, az 4,4 millió új 
munkahelyet jelentene, ha pedig az európai energiarendszer 2050-ig teljes körűen 
megújuló energiát alkalmazna, akkor az ágazat 6,1 millió embernek adna munkát;

14. felhívja a régiókat az ezen új munkahelyekhez kapcsolódó készségekre és képzésre 
irányuló beruházásokra, figyelembe véve, hogy az ikt-szolgáltatások, a közlekedési 
ágazat, valamint az intelligens felszereléseket és szolgáltatásokat, például az új 
berendezéseket szállító ágazatok területén is számos új helyi munkahely jöhet létre;

15. kiemeli, hogy az intelligens energiarendszerekre irányuló, többek között az európai 
strukturális és beruházási alapok révén megvalósuló állami beruházások megerősíthetik a 
fenntartható helyi foglalkoztatási lehetőségeket és a régiók számára biztosított hosszú távú 
helyi előnyöket, valamint egyaránt alkalmazhatók a gazdasági nehézségek leküzdésének 
eszközeként, különösen a válság sújtotta országok egyes térségeiben;
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A polgárok szerepe 

16. hangsúlyozza, hogy a bevált gyakorlatokat és követendő példákat vizsgáló tanulmányok 
szerint az intelligens energiarendszer sikere gyakran az egyes polgárok, valamely 
szövetkezet, egy helyi közösség vagy több ilyen szereplő együttes helyi 
szerepvállalásának köszönhető; elismeri, hogy ez a szerepvállalás javítja az intelligens 
energiarendszerek valamennyi elemére irányuló beruházások elfogadottságát; 
szorgalmazza, hogy a polgárokat az intelligens energiarendszerek fejlesztésének 
valamennyi szakaszába vonják be; 

17. felhívja a Bizottságot, hogy számolja fel a meglévő uniós jogszabályokban, különösen az 
állami támogatási szabályokban foglalt, a helyi szerepvállalást gátló akadályokat; felkéri a 
tagállamokat, hogy támogassák a helyi energiabetáplálási lehetőségeket és a helyi energia 
nemcsak a hálózat és a végfelhasználó közötti kétirányú megosztását, hanem a határokon 
átnyúló és a végfelhasználói egységek közötti megosztást is, ösztönözve ezáltal a helyi 
energiatermelésben való szerepvállalást és a helyben termelt energia megosztását;

18. hangsúlyozza, hogy az intelligens energiarendszerek megvalósítása jelentősen 
megváltoztatja majd a magán- és a közszférát, mivel a villamosenergia-ellátás 
adatgyűjtéssel és az adatok valós idejű közlésével jár majd; ennélfogva valamennyi 
szinten átlátható eljárásokat sürget, amelyekben minden szereplő, azaz a polgárok, a 
vállalkozások, az ágazat, a helyi hatóságok, az elosztórendszer-üzemeltetők, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a helyi és regionális adatvédelmi tisztviselők vagy 
ombudsmanok és az intelligens hálózati technológiák szolgáltatói is részt vesznek;

Adatvédelem és a magánélet védelme

19. hangsúlyozza, hogy az intelligens energiarendszerek üzemeltetéséhez nagy mennyiségű
személyes adatra és számos profilra lesz szükség, ami az adatbiztonság megsértésének 
nagy kockázatával jár; felhívja a figyelmet a különösen az intelligens fogyasztásmérők 
fogyasztók részére biztosított előnyeivel kapcsolatos aggodalmakra, és ezen a területen 
részletesebb értékelést, valamint az intelligens fogyasztásmérők adatvédelmi és bizalmas 
adatkezelési vonatkozásait illetően további vizsgálatot kér; hangsúlyozza ezért, hogy a 
személyes adatok védelmét a folyamatos adatvédelem és adatbiztonság érdekében 
kivételek nélkül kell biztosítani; 

20. felkéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az adatvédelmi rendelet megerősítéséről és 
mielőbbi elfogadásáról; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki határozott 
iránymutatásokat az intelligens energiarendszeren belül az adatgyűjtésre, az 
adatmennyiség minimalizálására, az adattovábbításra és az adatbiztonságra vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy személyes adatok feldolgozására kizárólag az energiaellátás 
biztosításának konkrét célja érdekében és csak a feltétlenül szükséges mértékben kerülhet 
sor, valamint hogy a személyes adatok nem használhatók diszkriminatív árképzésre; 

21. hangsúlyozza, hogy az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezésekor hatékonyabb 
adat- és magánélet-védelmi szabályozásra és gyakorlatra van szükség; kiemeli, hogy az 
intelligens hálózatok működése és kiépítése szempontjából elengedhetetlen a hálózathoz 
kapcsolódó valamennyi személy és háztartás részére biztosított adatvédelem és bizalmas 
adatkezelés; hangsúlyozza, hogy az összegyűjtött adatok kizárólag a villamosenergia-
ellátás biztonságának szavatolásához használhatók; felszólítja a tagállamokat, hogy 
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hajtsák végre az adatvédelmi szabályokat és érvényesítsék az egyének jogait ezen a 
területen;

22. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a 
névtelenséget biztosító kifinomult eszközök kutatására, fejlesztésére és az ilyen célú 
beruházásokra, tekintettel arra, hogy az intelligens energiarendszerek nyilvános 
elfogadottságának javítása szempontjából nagy jelentőséggel bír a személyes adatok 
anonimizálása;

A sikeres intelligens energiarendszerekhez szükséges keret

23. rámutat, hogy az európai strukturális és beruházási alapokról szóló, a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó új rendelet értelmében a tagállamok kötelesek az európai strukturális 
és beruházási alapok forrásait elsősorban az intelligens, fenntartható és inkluzív Európa 
megteremtését célzó beruházásokra fordítani; üdvözli a minimális részarány 
megállapítására irányuló tervet, amelynek célja, hogy a régiók – gazdasági fejlettségük 
szintjétől függően – az ERFA-ból származó források legfeljebb 20%-át a megújuló 
forrásokból származó energia termelésére és elosztására, az energiahatékonyságra és az 
elosztás szintjén az intelligens hálózatokra összpontosítsák; rámutat, hogy a Kohéziós 
Alap szintén lehetővé teszi az e területre irányuló beruházásokat, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy a lehető legjobban aknázzák ki ezt az új lehetőséget;

24. hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási alapok serkenthetik a 
beruházásokat, valamint, hogy mivel a finanszírozási és döntéshozatali folyamatban 
számos területi szint vesz részt, a többszintű kormányzásnak fontos szerepe van a sikeres 
végrehajtásban; üdvözli az „Intelligens Energia – Európa” programon belül biztosított 
további finanszírozási lehetőségeket; 

25. szorgalmazza, hogy az intelligens hálózatokon belüli elosztáshoz nyújtott támogatás ne 
képezze az állami támogatások részét; hangsúlyozza, hogy az energiaágazat állami 
támogatásának újonnan javasolt reformja nem érintheti kedvezőtlenül az intelligens 
hálózatok kiépítését és a megújuló energiaforrások széles körű bevezetését; ebben az 
összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy ne vezessen be technológiasemleges 
ajánlattételi rendszert, mivel a kis léptékű decentralizált projektek nagy része ebből 
kimaradna, ami gátat vet az innovációnak és a régióspecifikus megközelítések 
alkalmazásának;

26. felhívja a Bizottságot, hogy csökkentse az intelligens energiarendszerekre irányuló 
beruházás előtt álló akadályokat, különösen az állami támogatás korszerűsítésének 
keretében biztosított mentesség kiterjesztésével, lehetővé téve a regionális és helyi 
intelligens energiarendszerek valamennyi elemének állami támogatását, a több ágazatot 
érintő beruházásokat és műveleteket is beleértve; szorgalmazza, hogy az intelligens 
energiarendszerek kategóriája szerepeljen a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 
a támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról és 
az intelligens energiarendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó más csoportmentességi 
kategóriákra vonatkozó rendeletek módosításáról szóló jövőbeli bizottsági rendeletben 
(II. általános csoportmentességi rendelet);

27. hangsúlyozza, hogy az intelligens infrastruktúrához kulcsfontosságú az interoperabilitás, 
mivel a szabályozási bizonytalanság és az eltérő szabványok lelassítják az intelligens 
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infrastruktúra terjedését; ezért a különböző európai műszaki szabványügyi szervezetekkel 
folytatott fokozott együttműködést szorgalmaz; kiemeli, hogy az interoperabilitás 
elősegítéséhez nyílt szabványokra van szükség;

28. felhívja a régiókat, hogy hálózatba szerveződve osszák meg egymással az előnyöket, az 
ismereteket és a bevált gyakorlatokat, valamint hogy az európai strukturális és beruházási 
alapok területi együttműködésre vonatkozó célkitűzése keretében működjenek együtt az 
intelligens energiarendszerek költség-haszon elemzése tekintetében; felhívja a Bizottságot 
az intelligens energiarendszerekkel rendelkező régiók transznacionális hálózatának 
létrehozására; felkéri a határokon átnyúló régiókat, hogy az európai területi 
együttműködési csoportosulások jogi eszközét igénybe véve közösen hozzanak létre és 
lássanak el általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat e hálózaton belül a megújuló 
energia és az energiatakarékosság, valamint az intelligens hálózati infrastruktúra területén;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának.
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INDOKOLÁS

Az emelkedő energiaárak, az éghajlatváltozás és a társadalmi-gazdasági kihívások 
időszakában az EU valamennyi régiójának módot kell találnia arra, hogy biztosítsa a stabil, 
biztonságos és minden polgár számára megfizethető energiaellátást, egyidejűleg pedig 
tiszteletben tartsa a környezetvédelmi és fenntarthatósági kritériumokat. 

A különböző intelligens energiarendszereket és az intelligens energiahálózatokra vonatkozó 
kezdeményezéseket áttekintve láthatjuk, hogy máris sok gyakorlati megoldás létezik. Egyes 
régióknak sikerült energiavásárlóból energiaszolgáltatóvá válniuk, nagy hangsúlyt helyezve a 
megújuló energiaforrásokra, ezáltal pedig a fenntartható energiatermelés olyan modelljét 
kínálva, amely egyszerre teszi lehetővé az energiaárak stabilizálását és a nyereségességet. 

Ilyen példa többek között az ausztriai Burgenland régió. Burgenland Güssing városa korábban 
szegény, perifériára szorult régió volt, amely a fenntarthatóság mintaképévé vált azáltal, hogy 
teljes energiaszükségletét megújuló energiaforrásokból állítja elő. Emellett egyes szigetek, 
például a portugáliai Madeira, a spanyolországi El Hiero, a dániai Samsø és a görögországi 
Ikaria a korábban fosszilis tüzelőanyagokból fedezett energiaszükségletük nagy részét szintén 
egyre inkább megújuló energiaforrásokból fedezik, intelligens infrastrukturális és tárolási 
megoldások egyidejű alkalmazásával. 

A Regenerative Model Region Harz nevű projekt Németország egyik hátrányos helyzetű
régiójában valósul meg, ahol az előbbiekben felsorolt elemek mindegyike jelen van: az 
energiatermelés és -elosztás elsősorban a megújuló energiaforrásokon, a kutatási és fejlesztési 
tevékenységeken, az energiatároláson, a fogyasztáson és az energiatakarékosságon alapul 
(ideértve az intelligens fogyasztásmérőket, a csúcsidőszak kialakítását, a szigetelést, az e-
közlekedést) – csak hogy újabb konkrét példát mutassunk a bevált módszereket megtestesítő
mintarégióra.

A biztonságos energiaellátást megvalósító és az importtól való függést sikeresen csökkentő
további települések és régiók között található a cseh köztársaságbeli Hostìtín, a skóciai 
„Orkney Micro Renewables” című projekt, valamint a Bizottság CONCERTO elnevezésű –
23 országban 58 kísérleti projektet támogató – programjának keretében megvalósított városi 
és közösségi kísérleti projektek. További kezdeményezés többek között a CO-POWER nevű
program, amelynek keretében a polgárok Európa-szerte közösségi megújulóenergia-
projekteket hozhatnak létre. 

A vezető régiókat és közösségeket vizsgálva világossá válik, hogy a siker gyakran a helyi 
hatóságok, a vállalkozások, az ágazat, valamint a helyi közösségek és a polgárok közötti 
nyitottság és átláthatóság eredménye. A valamennyi szereplőt felölelő folyamat keretében 
megvalósuló közös tervezési és végrehajtási erőfeszítések szinergiahatásokat teremtenek és 
hatékonyabb hosszú távú előnyöket biztosítanak a régiók számára, nemcsak a biztonságos és 
megfizethető energiatermelés és -ellátás, hanem a gazdasági, társadalmi és környezeti előnyök 
tekintetében egyaránt. A legjobb eredményeket tehát olyan átfogó megközelítés 
alkalmazásával érték el, amelyben az intelligens infrastruktúra alapja egy intelligensebb 
átfogó – kapcsolódó ágazatokat, például a közlekedést, a lakhatást és a várostervezést is 
magában foglaló – regionális terv részét képező intelligens energiarendszer. Az e-autóbuszok 
az alacsony energiaszükséglettel jellemzett időszakok során – például amikor éjszaka 
megerősödik a szél – helyben termelt energia tárolására szolgáló rendszerként működhetnek, 
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így tárolva és felhasználva a helyi energiatermelést. Az, hogy a helyi vállalkozások és a 
nagyobb iparágak mellett a polgárokat is ösztönzik a – például szigetelés révén elért –
energiatakarékosságra, átfogó megtakarításokhoz vezet. A csúcsidőszakon belüli 
energiafogyasztás – például a gépek éjszakai használata útján történő – csökkentésére 
irányuló törekvésekkel együtt a csúcsidőszak is áthelyezhető, amelynek köszönhetően 
megtörhet a hálózati infrastruktúra egyre növekvő csúcsidőszaki keresleten alapuló logikája. 
Az intelligens hálózatok, ezen belül az intelligens fogyasztásmérők és intelligens tárolási 
megoldások elősegíthetik ezt az előrelépést, mivel újfajta, intelligensebb energiarendszert 
tesznek lehetővé – ahol az energiát a termelés helyéhez közel állítják elő és hasznosítják, tehát 
nem szállítják nagyobb távolságokra, és ahol a termelői oldal és a fogyasztói oldal között 
lehetséges a kétirányú kommunikáció. 

Az energiaellátás biztonságának szavatolásán és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés 
csökkentésén túl az intelligens hálózatok számos további előnnyel járnak a helyi közösségek
számára, többek között a foglalkoztatás és a környezetbarát munkahelyek tekintetében. A 
megújulóenergia-ágazat átvészelte a jelenlegi gazdasági válságot, és a továbbiakban is képes 
új munkahelyeket teremteni az erre leginkább rászoruló régiókban, azaz a part menti és a 
vidéki területeken. A Bizottság 2009. évi számításai szerint a megújuló energiára vonatkozó, 
2020-ig teljesítendő célok elérésével hozzávetőleg 2,8 millió munkahely jönne létre, amelyek 
2030-ra a GDP körülbelül 1,1 %-ának megfelelő hozzáadott értéket teremtenének. „A 
megújuló energiaforrások 100 %-os részarányán alapuló jövőkép az Európai Unió számára” 
című jelentésében az Európai Megújuló Energia Tanács úgy becsülte, hogy amennyiben 
2030-ban az energia 45 %-a megújuló forrásokból származna, az 4,4 millió új munkahelyet 
jelentene, ha pedig az európai energiarendszer 2050-ig teljes körűen megújuló energiát 
alkalmazna, akkor az ágazat 6,1 millió embernek adna munkát. Ezenfelül helyi munkahelyek 
jönnének létre vagy maradnának fent például az építőiparban is, például a lakhatási ágazaton 
belüli energiatakarékossági célú beruházásokhoz kapcsolódóan.

Az intelligens hálózatoknak a regionális energetikai tervek szerves részeként történő széles 
körű bevezetése egyúttal lehetővé teszi a polgárok számára, hogy aktív szerepet és 
felelősséget vállaljanak saját térségük energetikai és hálózati tervezésében, és élvezhessék az 
ilyen döntések pénzügyi és társadalmi előnyeit. Jogaik ilyen megerősítésének köszönhetően a 
polgárok a termeléshez hozzájáruló fogyasztóvá válnak, akik saját energiájukat maguk állítják 
elő, használják fel és értékesítik az intelligens hálózaton belül.

Mindez azt mutatja, hogy az intelligens hálózat kulcseleme lehet egy olyan fenntartható 
energetikai jövőképnek, amely magában foglalja a megújuló forrásokból történő
energiatermelés fokozását, az energiatakarékosságot, valamint a helyben termelt energia 
hatékonyabb és különösen helyi felhasználását. Ennélfogva az intelligens energiarendszereket 
egy átfogó, az európai régiók számára jelentős előnyöket kínáló elképzelés részeként kell 
vizsgálni. 

Vannak azonban olyan kihívások, amelyekre az uniós régiókban működő intelligensebb 
energiarendszerek kialakítása érdekében megoldást kell találni. A kétirányú adatcserén és 
ennélfogva a végfelhasználói adatokon alapuló intelligens energiarendszer létrehozásakor a 
polgárok megnyugtatása érdekében szavatolni kell és minden esetben végre kell hajtani az 
adatvédelmet és az adatok bizalmas kezelését. Általánosabb szinten fel kell számolni a 
szabályozási és jogi nehézségeket, többek között az állami támogatáshoz kapcsolódóan. Ez 
különösen igaz a például az ikt és az energiaszektort összekapcsoló ágazatközi 
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megközelítések vizsgálatakor. A nemzeti határok mentén található határrégiókon belüli 
kezdeményezések esetében szintén számos szabályozási és jogi akadály merül fel. Ezeket az 
ágazatok és országok közötti határokat átjárhatóvá kell tenni, mivel csak egy szélesebb körű, 
átfogó megközelítés teszi lehetővé, hogy maradéktalanul kiaknázzuk az intelligens 
energiarendszerek végrehajtásából származó előnyöket. E tekintetben az állandó és kedvező
szabályozási és jogi keret az intelligens energiarendszerekhez kapcsolódó valamennyi típusú 
beruházás és hosszú távú együttműködés szempontjából kulcsfontosságú. 

A fenntarthatóbb európai régiók és közösségek kialakítása nem lehetetlen. Közös 
erőfeszítésekkel elérhető, hogy az ezen állásfoglalásban említett mintarégiók, -szigetek és -
közösségek úttörő minőségüktől megválva egy virágzóbb, fenntarthatóbb és energiafüggetlen 
Európai Unió alapvető állapotát tükrözzék.


