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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til 
en energieffektiv, kulstoffattig økonomi
(2009/2228(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. marts 2008 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en 
energieffektiv, kulstoffattig økonomi (KOM(2009)0111) og til den efterfølgende 
henstilling af 9. oktober 2009 (K(2009)7604),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen ”Investering i dag med sigte på 
morgendagens Europa” (KOM(2009)0036),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december 
2008, navnlig til klima- og energimålene, der er fastsat heri,

- der henviser til Kommissionens meddelelse om en europæisk økonomisk 
genopretningsplan (KOM(2008)0800),

- der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen “Øget energieffektivitet ved hjælp 
af informations- og kommunikationsteknologi” (KOM(2008)0241),

- der henviser til den politiske aftale mellem Parlamentet og Rådet om forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) 
(KOM(2008)0780),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 med titlen 
”Handlingsplan for udbygning af intelligente transportsystemer i Europa” 
(KOM(2008)0886),

- der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen “Handlingsplan for 
energieffektivitet: udnyttelse af potentialet” (KOM(2006)0545),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at klimaforandringerne kræver vedtagelse af særlige foranstaltninger med 
henblik på at nedbringe energiforbruget og kulstofemissionerne,

B. der henviser til, at de ambitiøse klima- og energimål, som EU har fastsat for 2020, kun 
kan opfyldes med et mix af energiforanstaltninger og andre relevante foranstaltninger,

C. der henviser til, at informations- og kommunikationsteknologisektoren (ikt-sektoren) 
tegner sig for mere end 8 % af elforbruget og 2 % af kulstofemissionerne i Europa (1,75 



PE438.144v03-00 4/9 PR\805198DA.doc

DA

% fra anvendelsen af ikt-varer og -tjenester og 0,25 % fra fremstillingen af disse),

D. der henviser til, at ikt kan bidrage til forbedring af energieffektiviteten i kraft af de mange 
forskellige anvendelsesmuligheder, der endvidere henviser til, at disse 
anvendelsesmuligheder indtil nu har været udnyttet i utilstrækkelig grad,

E. der henviser til, at fagforeningerne, navnlig inden for transport- og bygningssektoren, 
spiller en afgørende rolle i forbindelse med reduktion af energiforbruget ved at fremme 
medarbejdernes anvendelse af ikt i disse sektorer,

F. der henviser til, at begrænsning og overvågning af effektiviteten i energiforbruget 
forudsætter kompatible metoder og redskaber, der henviser til, at installationen af 
intelligente målere kan reducere energiforbruget med op til 10 %,

G. der henviser til, at disse teknologier er direkte forbundet med udlægningen og udviklingen 
af bredbånd i Europa,

H. der henviser til, at de foranstaltninger, som er truffet i forbindelse med den europæiske 
forsknings- og innovationspolitik, samt udvekslingen af oplysninger og god praksis bør 
integreres for at sikre den bedst mulige virkning,

I. der henviser til, at ansvaret og beføjelserne med hensyn til visse dele af den fysiske 
planlægning, energiforsyningen, forvaltningen af offentlige bygninger og offentlig trafik 
påhviler de nationale, regionale og lokale myndigheder,

J. der henviser til, at det er vigtigt at øge forbrugernes bevidsthed om nye teknologier og de 
potentielle økonomiske og energimæssige fordele, der er forbundet hermed,

K. der henviser til de miljømæssige fordele, som ikt giver i kraft af de forskellige sektorers 
tilstedeværelse på internettet,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse og den efterfølgende henstilling og tilslutter 
sig de overordnede linjer heri; mener, at valget af juridiske instrumenter og vedtagelsen af 
virkningsfulde, fælles foranstaltninger på europæisk plan bør tage hensyn til de 
administrative og økonomiske omkostninger for EU's industri og borgere;

2. anmoder derfor Kommissionen om inden udgangen af 2010 at fremlægge en række 
henstillinger med henblik på at sikre gennemførelsen af intelligent måling i henhold til 
den tidsplan, der er fastsat i den tredje energimarkedspakke, og om at der defineres et sæt 
af funktionaliteter, der er absolut nødvendige for intelligent måling, som giver forbrugerne 
bedre muligheder for at forvalte deres energiforbrug, samt at fremme indførelsen af nye 
energitjenester og et innovativt, harmoniseret og interoperationelt europæisk intelligent 
net, der inddrager alle de former for bedste praksis, som anvendes i nogle medlemsstater;

3. bemærker, at vedtagelsen af en fælles metode til måling af energiforbruget og 
kulstofemissionerne er den eneste måde, hvorpå man kan sikre en korrekt sammenligning 
af oplysninger, der er fremkommet i de forskellige medlemsstater, og en forbedring af 
energieffektiviteten; fremhæver endvidere behovet for en hurtig standardisering af ikt med 
henblik på at sikre, at teknologier og tjenesteydelser, der er til fordel for EU's borgere og 
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virksomheder, lægges ud på internettet; mener, at standardiseringen ud over 
målefunktioner også bør omfatte adgang til kontraktoplysninger og oplysninger om 
forbrug, kommunikation med operatørernes centrale systemer over elnettet samt 
fjenadgang til og fjernafbrydelse af forsyningen;

4. mener, at ikt kan bidrage til at spare energi, idet den muliggør uafbrudt dataovervågning 
med henblik på at optimere det offentlige og private energiforbrug og forbedre 
energieffektiviteten inden for mange sektorer;

5. bemærker, at ikt kan anvendes inden for bygnings-, transport-, logistik-, belysnings-, 
elektricitets-, opvarmnings- og udluftningssektoren på en række forskellige måder til 
forbedring af energieffektiviteten og energiforvaltningen;

6. understreger i denne henseende, at alle energiforbrugende sektorer bør bidrage mest 
muligt til forbedring af energieffektiviteten; bemærker, at opfyldelsen af det overordnede 
energisparemål på europæisk plan afhænger af de samlede besparelser på alle de lavere 
niveauer;

7. mener, at en styrkelse af den europæiske økonomi bør prioriteres gennem investeringer i 
nye teknologier og navnlig gennem udviklingen af bredbånd i de forskellige 
medlemsstater som et middel til økonomisk vækst, der giver endnu flere EU-borgere og -
virksomheder adgang til nye systemer og anvendelsesmuligheder, og opfylder de mål for 
energieffektivitet, som EU har fastsat for 2020;

8. opfordrer til udvikling og indførelse af onlinetjenester (banktjenester, e-handel, e-
forvaltning, e-sundhed) med henblik på at forbedre kvaliteten af tjenesterne til 
offentligheden og samtidig reducere kulstofemissionerne; opfordrer medlemsstaterne til at 
udvikle disse tjenester, der foruden tidsbesparelser også nedbringer behovet for rejser 
inden for byer;

9. anbefaler, at anvendelsesområdet for direktivet om bygningers energimæssige ydeevne 
udvides til at omfatte mindre bygninger og inddrager ikt i 
gennemførelsesforanstaltningerne for energieffektivitet; mener, at certifikater for 
offentlige bygningers energimæssige ydeevne bør være offentligt tilgængelige og lette at 
sammenligne;

10. fastholder, at en mere udbredt anvendelse af ikt vil stimulere europæisk industri og styrke 
markedet for nye energieffektive teknologier; mener, at forskning spiller en vigtig rolle i 
denne moderniseringsproces; opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til offentlige og 
private energieffektive investeringer, der sigter mod udformningen og udviklingen af 
teknologier til forbedring af miljøkvaliteten i byområder, som det ville være nemt for 
andre at efterligne; 

11. fastholder, at fremme af intelligent måling med henblik på optimering af 
energifremstillingen og elnettene må gennemføres så hurtigt som muligt;

12. bifalder de medlemsstater, der allerede har indledt projekter med intelligent måling, og 
opfordrer indtrængende de andre medlemsstater til så hurtigt som muligt at gøre 
fremskridt på dette område; opfordrer Kommissionen til at medfinansiere det størst mulige 
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antal større projekter ved at anvende de eksisterende finansielle og forskningsmæssige 
instrumenter til dette formål;

13. glæder sig over oprettelsen af en taskforce for intelligent måling i Kommissionen og 
anbefaler, at denne tager behørigt hensyn til alle interessenternes udtalelser, navnlig til 
forbrugerne; anmoder Kommissionen om jævnligt at fremlægge fremskridtsrapporter for 
Parlamentet om taskforcens arbejde;

14. opfordrer Kommissionen til på grundlag af taskforcens arbejde at udarbejde en meddelelse 
om intelligent måling, der

a. identificerer hindringerne for udbredt anvendelse af intelligent måling

b. foreslår en procedure for hurtig udarbejdelse af en fælles funktionsspecifikation, der 
som minimum er nødvendig for intelligente målesystemer

c. fastlægger en køreplan for udlægningen af disse systemer i medlemsstaterne og

d. fastsætter et system til indsamling af eksempler på bedste praksis på dette område;

15. mener, at det er afgørende, at medlemsstaterne inden udgangen af 2010 når til enighed om 
en fælles funktionsspecifikation, der som minimum er nødvendig for intelligente 
målesystemer, med henblik på at give forbrugerne oplysninger om deres energiforbrug og 
sætte dem i stand til at forvalte det så effektivt som muligt;

16. opfordrer Kommissionen til at fastsætte en bindende tidsplan, som alle ikt-sektorer og 
medlemsstater skal følge, med henblik på at opfylde målene for reduktion af 
kulstofemissioner;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union fastsatte i december 2008 ambitiøse mål for energibesparelser og 
kulstofemissioner for 2020. Med henblik på at opfylde disse mål identificerer Kommissionens 
meddelelse af 12. marts 2009 informations- og kommunikationsteknologi (ikt) som et middel 
til forbedring af energieffektiviteten i de enkelte medlemsstater.

Informations- og kommunikationsteknologiens betydning

Informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til:

at overvåge og forvalte energiforbrug i forskellige sektorer, navnlig i bygnings- og 
transportindustrien

nye anvendelsesmuligheder og teknologier med henblik på bedre udnyttelse af 
naturressourcer og fremme anvendelsen af renere fremstillingsmetoder og industrielle 
processer.

En mere udbredt anvendelse af ikt kan derfor bidrage til energieffektiviteten i EU og øge EU-
industriens konkurrenceevne. De talrige anvendelsesmuligheder er indtil nu blevet udnyttet i 
utilstrækkelig grad, selv om de rummer et betydeligt energibesparende potentiale inden for 
mange sektorer. Disse omfatter offentlig og privat belysning, opvarmning af bygninger og 
klimaanlægskontrol, trafikstyring, logistik og transport samt onlinetjenester. 

Kommissionen har beregnet, at ikt-baserede systemer kan reducere energiforbruget i 
bygninger, der for øjeblikket anslås til at udgøre 40 % af det samlede energiforbrug i Europa, 
med op til 17 % og kulstofemissioner, der er forbundet med transport, med op til 27 %.

Et væsentligt middel til rationalisering af energiforbruget er intelligent måling, der giver 
forbrugerne fuldstændige tidstro oplysninger om deres energiforbrug og prisen herfor.

Intelligent måling muliggør informationsstrømme i begge retninger mellem 
netværksoperatører, energiudbydere og forbrugere. Ifølge nogle undersøgelser kan 
installationen af intelligente målere reducere energiforbruget med op til 10 %.

Kommissionens holdning

Efter offentliggørelsen den 12. marts 2009 af den meddelelse, som denne initiativbetænkning 
er baseret på, indledte Kommissionen offentlige høringer, der sammen med værdifulde bidrag 
fra eksperter og sektorspecifikke undersøgelser klarlagde, hvordan ikt kan bidrage til 
forbedring af energieffektiviteten.
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Der blev identificeret en række økonomiske sektorer i Europa, hvori ikt kan anvendes til at 
opfylde de ambitiøse energisparemål, samt hvilken rolle Kommissionen burde spille i 
forbindelse med fremme af anvendelsen af disse nye teknologier.

En af de væsentligste hindringer for en udbredt anvendelse af ikt er fraværet af fælles metoder 
til måling, kvantificering og forvaltning samt redskaber til intelligent måling som et middel til 
måling af energiforbrug og kulstofemissioner.

I Kommissionens henstilling af 9. oktober 2009 opfordredes ikt-sektoren derfor til inden 
udgangen af 2010 at udarbejde fælles metoder til at fastlægge en fælles specifikation for 
intelligent måling. Endvidere foreslås en køreplan for indførelsen af intelligent måling i 
europæiske husholdninger, og de forskellige lovgivningsmæssige muligheder undersøges med 
henblik på at sikre en hurtigere opfyldelse af målene for 2020.

Ordførerens holdning

Ordføreren tilslutter sig de generelle linjer i Kommissionens meddelelse og henstillinger.
Endvidere mener hun, at en mere udbredt anvendelse af ikt vil stimulere europæisk industri og 
styrke markedet for nye teknologier. På denne baggrund mener ordføreren, at der bør lægges 
mere vægt på en række prioriterede foranstaltninger med henblik på at opfylde EU-målene.
Disse omfatter:

 standardisering af måleinstrumenter: en lang række hindringer for en hurtig indførelse af 
ikt-redskaber og -innovationer skyldes manglen på fælles metoder og redskaber til 
måling. Efter ordførerens mening bør der hurtigst muligt vedtages bindende 
foranstaltninger og fastlægges en præcis tidsplan, som alle virksomheder inden for 
sektoren skal opfylde. I denne henseende bør Kommissionen tage behørigt hensyn til de 
målekriterier, der allerede anvendes i visse dele af Europa, og som har vist sig at bidrage 
væsentligt til nedbringelse af energiforbruget og forbedring af energieffektiviteten, og 
dermed har givet de endelige forbrugere betydelige økonomiske fordele. Dette bør udgøre 
grundlaget for bedste praksis, som skal være grundlaget for den laveste teknologiske 
fællesnævner i Europa. Standardiseringen bør omfatte både målefunktioner og adgang til 
kontraktoplysninger og oplysninger om forbrug, kommunikation med operatørernes 
centrale systemer over elnettet samt fjenadgang til og fjernafbrydelse af forsyningen. Da 
forvaltningen af størstedelen af de økonomiske overførsler og hovedopgaverne i 
forbindelse med måling kan foretages på afstand vil det endvidere bidrage positivt til 
reduktion af kulstofemissioner, idet behovet for interventioner på stedet undgås. En 
lignede fremgangsmåde bør anvendes i forbindelse med måling af gasforbrug, idet 
fordelene ved intelligent måling kan overføres til naturgasnettet. Endelig er udlægningen 
af intelligent måling i hele Europa afgørende for intelligente biler, der i den nærmeste 
fremtid vil udgøre grundlaget for mobilitet. Der bør vælges det juridiske instrument, som 
hurtigst muliggør standardisering. I denne henseende bør anvendelsen af en henstilling 
ikke udelukkes, hvis det viser sig, at en lovgivningsmæssig fremgangsmåde indebærer for 
mange økonomiske og administrative problemer

 iværksættelse af projekter: med henblik på at sikre en udbredt anvendelse af ikt mener 
ordføreren, at partnerskaber mellem sektorer bør fremmes, og at lokale og regionale 
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myndigheder bør gøres opmærksomme på de fordele, som ikt kan give med hensyn til 
energieffektivitet. Kommissionen og medlemsstaterne bør med henblik på dette gøre en 
større indsats for at iværksætte pilotprojekter gennem anvendelse af eksisterende
redskaber og forskningsprogrammer eller gennem udformning af nye skræddersyede 
projekter

 den brede vifte af anvendelsesmuligheder for ikt: forbedring af energieffektiviteten 
kræver vedtagelse af et mix af foranstaltninger med henblik på nedbringelse af forbruget 
og bedre forvaltning af fremstillings- og forsyningstjenester. Ordføreren henviser til det 
anselige bidrag, som ikt kan give til opfyldelsen af de fælles energimål, der er blevet 
fastlagt, og mener, at anvendelsesmulighederne, der indtil nu har været udnyttet i 
utilstrækkeligt grad, fremover bør anvendes bredere i de forskellige økonomiske sektorer.
En hurtig installation af ikt-baserede løsninger kræver ligeledes en omfattende udlægning 
af bredbånd

 udbredelse af god praksis: Europas befolkning samles oftere og oftere i byområder.
Forbedringer af måden, hvorpå middelstore og store byer er planlagt og fungerer, er 
derfor afgørende for opfyldelsen af de ambitiøse mål for reduktion af kulstofemissioner 
og energieffektivitet. Ordføreren understreger, at anvendelsen af ikt i planlægningen og 
forvaltningen af byområder kan bidrage væsentligt til forbedring af energieffektiviteten.
Projektet "intelligente byer" og initiativet "Borgmestrenes Konvent" viser vejen 
fremover. Effektiv byplanlægning ved hjælp af ikt kan reducere byers energimæssige 
indvirkning betragteligt. Der bør træffes foranstaltninger med henblik på at udbrede god 
praksis og øge de lokale beslutningstageres bevidsthed om de fordele, der er forbundet 
med udnyttelsen af ikt.


