
PR\805198CS.doc PE438.144v03-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2009/2228(INI)

16. 2. 2010

NÁVRH ZPRÁVY
o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění 
přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství
(2009/2228(INI))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Patrizia Toia



PE438.144v03-00 2/9 PR\805198CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................7



PR\805198CS.doc 3/9 PE438.144v03-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění 
přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství
(2009/2228(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 12. března 2008
o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu
k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (KOM(2009)0111) a na následné 
doporučení ze dne 9. října 2009 (C(2009)7604,

– s ohledem na sdělení Komise „Investujeme dnes do Evropy zítřka“ KOM(2009)0036),

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 11.–12. prosince 2008, a zejména 
na cíle stanovené v oblasti klimatu a energie, 

– s ohledem na Plán evropské hospodářské obnovy vytvořený s cílem co nejrychlejšího 
návratu k hospodářskému růstu KOM(2008)0800),

– s ohledem na sdělení Komise „Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií“ (KOM(2008)0241),

– s ohledem na politickou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracování) 
KOM (2008)0780),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 nazvané „Akční plán zavádění 
inteligentních dopravních systémů v Evropě“ (KOM(2008)0886),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Akční plán pro energetickou účinnost: využití 
možností“ (KOM(2006)0545),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že kontrola klimatických změn vyžaduje přijetí konkrétních nástrojů 
zaměřených na snižování spotřeby energie a emisí uhlíku, 

B. vzhledem k tomu, že ambiciózních cílů v oblasti klimatu a energie, které si Evropská unie 
předsevzala splnit do roku 2020, bude možno dosáhnout pouze prostřednictvím souboru 
energetických a doplňkových opatření, 

C. vzhledem k tomu, že odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) se podílí 
přibližně 8 % na spotřebě elektrické energie a 2 % na vytváření emisí uhlíku v Evropě 
(1,75 % je zapříčiněno využíváním produktů a služeb IKT a 0,25 % jejich výrobou), 
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D. vzhledem k tomu, že odvětví IKT může prostřednictvím velké řady aplikací přispět ke 
zvýšení energetické účinnosti; rovněž vzhledem k tomu, že tyto aplikace nebyly do dnešní 
doby dostatečně využívány,

E. vzhledem k tomu, že profesní organizace, zejména v odvětví dopravy a stavebnictví, mají 
při snižování energetické náročnosti nezastupitelnou úlohu v tom smyslu, že mají 
podporovat své zaměstnance, aby v jednotlivých oborech uplatňovali informační
a komunikační technologie,

F. vzhledem k tomu, že je třeba disponovat kompatibilními metodami a nástroji k měření
a kontrole účinnosti spotřeby energie; vzhledem k tomu, že zavedení inteligentních měřičů 
může snížit spotřebu energie až o 10 %,

G. vzhledem k tomu, že využívání těchto technologií přímo souvisí s šířením a rozvojem 
širokého pásma v Evropě,

H. vzhledem k tomu, že je zapotřebí co nejlépe využít činností, které byly do dnešního dne 
uskutečněny v rámci evropské politiky výzkumu a inovací, jakož i výměny informací
a osvědčených postupů, 

I. vzhledem k tomu, že některé úkoly a pravomoci v oblasti územního plánování, dodávek 
energie, bytové výstavby a řízení dopravy jsou v rukou členských států, regionů nebo 
místních jednotek, 

J. vzhledem k tomu, že je důležité informovat spotřebitele o nových technologiích a jejich 
případných energetických a ekonomických přínosech,

K. vzhledem k ekologické stopě IKT při šíření jednotlivých odvětví on-line,

1. vítá sdělení a následné doporučení Evropské komise, s níž sdílí hlavní body; domnívá se, 
že při výběru normativních nástrojů a přijímání společných a závazných opatření na 
evropské úrovni musí být zohledněna administrativní a hospodářská zátěž pro průmysl
a evropské občany; 

2. žádá proto Komisi, aby do konce roku 2010 předložila soubor doporučení s cílem zajistit, 
aby inteligentní měřiče byly zavedeny podle harmonogramu stanoveného ve třetím 
balíčku opatření pro vnitřní trh s energií a aby byly definovány minimální funkční 
specifikace pro inteligentní měřiče, které by spotřebitelům umožnily lépe řídit svou 
spotřebu energie a usnadnily zavádění nových služeb v oblasti energie a zřízení inovační, 
harmonizované a interoperabilní inteligentní evropské rozvodné sítě při zohlednění všech 
osvědčených postupů uplatňovaných již nyní v některých členských státech;

3. konstatuje, že srovnávat existující údaje v jednotlivých členských státech a zlepšovat 
energetickou účinnost bude možné pouze tehdy, pokud budou přijaty společné metody
k měření spotřeby energie a emisí uhlíku; zdůrazňuje rovněž, že je potřeba urychleně 
přistoupit ke standardizaci IKT s cílem umožnit zavedení technologií a služeb, z nichž 
budou moci těžit občané a podniky v Evropské unii; standardizace by se měla týkat nejen 
měřících funkcí, ale také přístupu ke smluvním informacím a informacím o spotřebě, 
možnosti komunikace s centrálními systémy provozovatelů prostřednictvím elektrické sítě
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a zařízení umožňujícího dálkové připojení a odpojení operačního zařízení; 

4. domnívá se, že IKT mohou přispět k energetickým úsporám tím, že budou neustále 
sledovat údaje, a umožní tak optimalizaci veřejné a soukromé spotřeby energie a zlepšení 
energetické účinnosti v řadě odvětví; 

5. konstatuje, že IKT se mohou velmi dobře uplatnit v oblastech, jako je stavebnictví, 
doprava, logistika, osvětlení, elektřina, vytápění a ventilace, a mohou pomoci zlepšit 
energetickou účinnost a její řízení;

6. v tomto ohledu zdůrazňuje, že každé odvětví, které se podílí na spotřebě energie, musí
v rámci svých možností přispět ke zlepšení energetické účinnosti; konstatuje, že splnění 
globálního cíle stanoveného na evropské úrovni povede k úsporám energie na všech 
úrovních;

7. domnívá se, že k oživení evropského hospodářství je především zapotřebí, aby jednotlivé 
členské státy investovaly do nových technologií, zejména do rozvoje širokého pásma, 
které podpoří hospodářský růst, přístup stále rostoucího počtu evropských občanů
a podnikům k novým systémům a novým aplikacím a umožní splnit do roku 2020 cíle 
týkající se energetické účinnosti, které si Evropská unie předsevzala;

8. nabádá k rozvoji a šíření služeb on-line (bankovních služeb, elektronického obchodu, 
programů eGovernment a eHealth), což umožní zlepšovat kvalitu služeb nabízených 
občanům a současně snižovat emise uhlíku; žádá členské státy, aby tyto služby rozvíjely, 
neboť šetří nejen čas občanům, ale umožňují i omezovat dopravu ve městech; 

9. doporučuje rozšířit rozsah uplatňování směrnice o energetické náročnosti budov také 
na budovy menší, než bylo původně stanoveno, a mezi prováděcí opatření týkající se 
energetické účinnosti začlenit i IKT; domnívá se, že veřejnost musí mít přístup
k certifikátům energetické náročnosti veřejných budov, které musí být rovněž snadno 
srovnatelné; 

10. domnívá se, že širší využívání IKT podpoří evropský průmysl a trh s novými 
technologiemi zaměřenými na zlepšení energetické účinnosti; domnívá se, že v rámci této 
modernizace hraje důležitou úlohu výzkum; žádá členské státy, aby podporovaly veřejné
a soukromé investice do energetické účinnosti s cílem vytvořit a zavést technologie, které 
se dají snadno obnovit a které přispívají ke zlepšování životního prostředí v městských 
centrech; 

11. domnívá se, že v zájmu optimalizace výroby energie a distribučních sítí elektřiny je 
důležité co nejrychleji podpořit využívání inteligentních systémů pro odečty;

12. blahopřeje členským státům, které pilotní projekty spojené s inteligentními měřicími 
systémy vztahující se k této iniciativě již zavedly, a nabádá ostatní členské státy, aby také 
co nejdříve dosáhly v této oblasti pokroku; žádá Komisi, aby se podílela na financování co 
největšího počtu rozsáhlých pilotních projektů prostřednictvím stávajících finančních
a výzkumných nástrojů;

13. vítá vytvoření pracovní skupiny pro inteligentní měřicí systémy, která vznikla v rámci 
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Komise, a doporučuje, aby tato skupina zohlednila při své práci stanoviska všech 
zúčastněných stran, zejména spotřebitelů; žádá Komisi, aby Parlament pravidelně 
informovala o pokračování této činnosti;

14. vyzývá Komisi, aby na základě práce této pracovní skupiny zvážila vypracování sdělení
o inteligentních měřicích systémech, ve kterém by

a. určila překážky bránící širokému uplatňování inteligentních měřicích systémů,

b. navrhla postup pro rychlé vypracování minimálních společných funkčních specifikací 
pro inteligentní systémy pro odečty, 

c. vypracovala plán pro urychlení jejich zavedení v členských státech a

d. zřídila systém výměny osvědčených postupů v této oblasti;

15. domnívá se, že je zásadní, aby se členské státy do konce roku 2010 dohodly 
na minimálních společných funkčních specifikacích pro inteligentní měřicí systémy, které 
by spotřebitelům poskytly informace o jejich spotřebě energie a způsobech, jak tuto 
spotřebu co nejlépe kontrolovat;

16. vyzývá Komisi, aby vytvořila závazný harmonogram, který budou muset respektovat 
všechna odvětví IKT a členské státy , mají-li být cíle snížení emisí CO2 splněny;

17. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie si v prosinci 2008 stanovila důležité cíle v souvislosti s dosažením 
energetických úspor a snížením emisí uhlíku do roku 2020. Aby mohly být tyto cíle splněny, 
navrhla Komise ve svém sdělení ze dne 12. března 2009 prostřednictvím informačních
a telekomunikačních technologií (IKT) způsob, jak zlepšit energetickou účinnost jednotlivých 
členských států.

Úloha IKT

IKT mohou:

přispět ke kontrole a řízení spotřeby energie v různých odvětvích, zejména ve stavebnictví a 
v dopravě;

umožnit zavedení nových aplikací a nových technologií určených k lepšímu využívání 
přírodních zdrojů a uplatňování ekologičtějších výrobních a průmyslových postupů.

Širší využívání IKT může tedy přispět ke zlepšení energetické účinnosti Unie a zvýšit 
konkurenceschopnost evropského průmyslu. Nesčetné aplikace, které nebyly do dnešní doby 
dostatečně využívány, by mohly v řadě hospodářských odvětví významně přispět k úspoře 
energie: např. pokud jde o osvětlení veřejných a soukromých prostor, regulaci topení
a klimatizace v budovách, řízení dopravy, dopravní logistiku, on-line služby.

Evropská komise vypočítala, že systémy založené na IKT mohou snížit spotřebu energie
v budovách – které podle odhadů využívají 40 % celkové energie v Evropě – až o 17 %
a emise uhlíku v dopravě až o 27 %.

Pro racionálnější využívání energie je obzvláště důležité odečítání stavu měřičů na dálku, 
které spotřebitelům umožňuje disponovat v reálném čase úplnými informacemi o spotřebě 
energie a o její ceně.

Odečítání stavu měřičů na dálku umožňuje oboustranný tok informací mezi správci sítí, 
poskytovateli energie a spotřebiteli. Zavedení inteligentních měřičů by podle některých studií 
mohlo snížit spotřebu energie až o 10 %. 

Postoj Komise

Po zveřejnění sdělení ze dne 12. března 2009 vypracovaného na základě této zprávy
z vlastního podnětu zahájila Evropská komise rozsáhlou veřejnou konzultaci, která,
s významným přispěním odborníků a studií vypracovaných v daném odvětví, umožnila 
vyjasnit způsob, jakým IKT mohou přispět k energetické účinnosti. 
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Kromě jiného byla na evropské úrovni vymezena některá hospodářská odvětví, u nichž 
využívání IKT umožní splnit ambiciózní cíle v souvislosti s úsporou energie, a byla rovněž 
definována úloha Komise při motivování k využívání těchto nových technologií.

Jedna z hlavních překážek bránících širokému zavedení IKT úzce souvisí s absencí 
společných metod a nástrojů měření, hodnocení množství a řízení odečtů stavu měřičů 
spotřeby energie a emisí uhlíku. 

Komise přesto ve svém doporučení ze dne 9. října 2009 odvětví IKT vyzývá, aby do roku 
2010 definovalo společné metody k určení společných rysů pro inteligentní systémy měření.
Kromě jiného navrhuje plán pro zavedení inteligentních měřičů v evropských domácnostech
a podrobně se zabývá možnostmi právní úpravy, které by umožnily rychleji splnit cíle, jichž 
je třeba do roku 2020 dosáhnout.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka s hlavními body sdělení a doporučení Komise v zásadě souhlasí. Kromě jiného 
se domnívá, že širší využívání IKT povzbudí evropský průmysl a trh s novými technologiemi.
Z toho vyplývá, že podle zpravodajky by měl být kladen větší důraz na některá prioritní 
opatření, která umožní splnit cíle, jež si Evropa předsevzala. Mezi tato opatření patří zejména:

 standardizace nástrojů měření: mnohé z překážek rychlého zavedení nástrojů a inovací 
IKT mají svůj původ v absenci společných metod a nástrojů měření; zpravodajka se 
domnívá, že v této oblasti je třeba přijmout co nejdříve závazná opatření a podrobný 
harmonogram, které budou muset všechny podniky činné v daném odvětví respektovat.
V tomto směru by Komise měla zvážit kritéria měření uplatňovaná již dnes některými 
evropskými společnostmi, které zaznamenaly konkrétní úspěchy při snižování spotřeby 
energie a tedy i při zvyšování energetické účinnosti a jež přinesly značné hospodářské 
výhody konečným spotřebitelům. Tyto zkušenosti by proto měly představovat příklad 
osvědčených postupů, z nichž je třeba vycházet při definici minimálního evropského 
společného jmenovatele v technologické oblasti. Standardizace by se měla týkat nejen 
měřících funkcí, ale také přístupu ke smluvním informacím a informacím o spotřebě, 
možnosti komunikace s centrálními systémy provozovatelů prostřednictvím elektrické 
sítě a zařízení umožňujícího dálkové připojení a odpojení operačního zařízení. Provádění 
velké většiny obchodních operací a hlavních činností v souvislosti s měřiči na dálku, díky 
němuž není třeba zákrok na místě, může rovněž přispět ke snížení emisí CO2. Podobný 
přístup by mohl být uplatňován i v případě měření spotřeby plynu, aby z výhod 
inteligentních měřičů mohla těžit i distribuční síť zemního plynu. V neposlední řadě lze 
konstatovat, že vzhledem k mobilitě blízké budoucnosti bude zavedení inteligentních 
měřičů v celé Evropě zásadní pro inteligentní auta. Co se týče výběru právního nástroje, 
je vhodné upřednostnit opatření umožňující co nejrychlejší standardizaci. V tomto směru 
nelze vyloučit formu doporučení, pokud by se nástroj legislativního typu jevil
z finančního a administrativního hlediska jako příliš náročný.

 zavedení pilotních projektů: zpravodajka se domnívá, že pro široké zavedení technologií 
IKT je nutné podporovat partnerství mezi jednotlivými odvětvími a informovat městské 
komunity a místní a regionální orgány o tom, jak lez pomocí IKT zlepšit energetickou 
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účinnost. V tomto smyslu je třeba, aby Komise a členské státy vyvinuly větší úsilí za 
účelem zavádění pilotních projektů a aby přitom využívaly stávající nástroje, výzkumné 
programy nebo nové konkrétní projekty.

 početné aplikace IKT: zlepšení energetické účinnosti vyžaduje přijetí souboru opatření 
zaměřených na snížení spotřeby a lepší řízení výroby a nabídky služeb. Zpravodajka 
zdůrazňuje významný přínos IKT při plnění společných cílů v oblasti energie a domnívá 
se, že aplikace, které byly do dnešní doby nedostatečně využívané, by měly
v budoucnosti nalézt v různých hospodářských sektorech větší uplatnění. Rychlé šíření 
řešení založených na informačních a telekomunikačních technologiích vyžaduje kromě 
jiného rozsáhlé zavádění širokého pásma.

 šíření osvědčených postupů: evropská populace se čím dál více koncentruje do městských 
aglomerací. Pro splnění ambiciózních cílů v souvislosti se snižování emisí CO2
a energetickou účinností bude proto důležitá dobrá organizace a bezproblémové 
fungování středních a velkých měst. Zpravodajka zdůrazňuje, že uplatňování IKT při 
řízení a organizaci městských aglomerací může významně přispět ke zvyšování 
energetické účinnosti. Projekt „smart cities“ a iniciativa „Pakt primátorů“ (Covenant of 
Mayors) ukázaly cestu, jak lze v této oblasti dosáhnout úspěchů. Městská organizace, jíž 
bylo dosaženo za pomoci IKT, může podstatně snížit energetický dopad měst. Je třeba 
podporovat šíření osvědčených postupů a zvyšovat povědomí místních politických 
činitelů o tom, jaký přínos mohou informační a komunikační technologie mít.


