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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2009/2228(INI)

16.2.2010

JELENTÉSTERVEZET
az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról az 
energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés 
elősegítése érdekében
(2009/2228(INI))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Patrizia Toia



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

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................7



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

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról az energiahatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében
(2009/2228(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazásáról az energiahatékony és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében” című, 2008. március 12-i 
közleményére (COM(2009)0111) valamint az azt követő 2009. október 9-i ajánlásra 
(C(2009)7604),

– tekintettel a Bizottság „Ma beruházni a holnap Európájába” című közleményére 
(COM(2009)0036),

– tekintettel a 2008. december 11-12-i Európai Tanács ülésének következtetéseire, és 
különösen az éghajlat és az energia terén meghatározott célkitűzésekre,

– tekintettel az európai gazdasági fellendülés tervére, amely a gazdasági növekedéshez való 
gyorsabb visszatérést szolgálja (COM(2008)0800),

– tekintettel a Bizottság „Az energiahatékonyság jelentette kihívás megválaszolása 
információs és kommunikációs technológiákkal” című közleményére (COM(2008)0241),

– tekintettel az épületek energiateljesítményéről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatra (átdolgozott változat) (COM (2008)0780) vonatkozóan az 
Európai Parlament és a Tanács között létrejött politikai megállapodásra,

– tekintettel a Bizottság „Cselekvési terv az intelligens közlekedési rendszerek 
alkalmazásának európai bevezetésére” című, 2008. december 16-i közleményére 
(COM(2008)0886),

– tekintettel a Bizottság „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” 
című közleményére (COM(2006)0545),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az éghajlatváltozás kezelése különös eszközök bevezetését igényli az 
energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében,

B. mivel az Európai Unió által 2020-ra meghatározott, nagyra törő éghajlati és energiaügyi 
célkitűzések csak energetikai és egyéb kiegészítő intézkedések együttese révén érhetők el,

C. mivel az IKT-ágazat Európa villamosenergia-fogyasztásának mintegy 8%-áért, szén-
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dioxid-kibocsátásának pedig 2%-áért felelős (ebből 1,75% az IKT-termékek és -
szolgáltatások felhasználásából, 0,25% pedig az előállításukból származik),

D. mivel az információs és kommunikációs technológiák a nagyszámú alkalmazás révén 
segíthetnek az energiahatékonyság javításában; mivel ezenkívül ezeket az alkalmazásokat 
mindeddig nem használták fel kellő mértékben,

E. mivel a szakmai szervezeteknek – különösen a közlekedési és építőipari ágazatban –
kulcsszerepet kell játszaniuk az energiaintenzitás csökkentésében, elősegítve, hogy a 
munkavállalók a saját ágazataikban alkalmazzák az információs és kommunikációs 
technológiákat,

F. mivel az energiafogyasztás teljesítményének méréséhez és ellenőrzéséhez kompatibilis 
módszerekre és eszközökre van szükség; mivel az intelligens mérőeszközök bevezetése 
akár 10%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást,

G. mivel e technológiák alkalmazása közvetlen kapcsolatban áll a szélessávú internet 
terjesztésével és fejlesztésével Európában,

H. mivel az európai kutatási és innovációs politikán, valamint az információk és bevált 
gyakorlatok cseréjén keresztül a lehető legjobban integrálni kell az eddigi intézkedéseket,

I. mivel a területfejlesztés, az energiaellátás, a középítmények építése és a 
közlekedésirányítás terén bizonyos felelősségi és jogkörök nemzeti, regionális és helyi 
hatáskörben vannak,

J. mivel az új technológiákkal és a potenciális energetikai és gazdasági haszonnal 
kapcsolatos fogyasztói tudatosság növelése nagy jelentőséggel bír,

K. mivel figyelmet kell fordítani az információs és kommunikációs technológiák által a 
különböző online ágazatok terjedése során hagyott ökológiai lábnyomra,

1. üdvözli az Európai Bizottság közleményét és azt követő ajánlását, amelyekkel nagy 
vonalakban egyetért; úgy véli, hogy a jogi eszközök megválasztásakor, valamint a közös 
és európai szinten kötelező erejű intézkedések meghozatalakor figyelembe kell venni az 
európai iparra és polgárokra rótt adminisztratív és gazdasági terheket;

2. ezért arra kéri a Bizottságot, hogy 2010 végéig terjesszen elő egy ajánláscsomagot annak 
biztosítása érdekében, hogy az intelligens fogyasztásmérés végrehajtása a harmadik 
energiapiaci intézkedéscsomagban megállapított ütemtervnek megfelelően menjen végbe, 
valamint hogy sor kerüljön az intelligens mérőórákra vonatkozó minimális funkcionális 
követelmények meghatározására annak érdekében, hogy a fogyasztók jobban tudják 
irányítani energiafogyasztásukat, továbbá új energiaszolgáltatások és egy innovatív, 
harmonizált és interoperábilis intelligens európai hálózat bevezetésének elősegítése 
céljából, az összes, az egyes tagállamokban alkalmazott, legjobbnak bizonyult gyakorlat 
figyelembevételével;

3. megállapítja, hogy csak az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérését szolgáló 
közös módszerek bevezetésével lehet összehasonlítani a különböző tagállamokban 
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rendelkezésre álló adatokat és javítani az energiahatékonyságot; úgy véli továbbá, hogy az 
IKT-k szabványosítását gyorsan el kell indítani a technológiák és szolgáltatások hálózata 
kialakításának céljából, az Európai Unió polgárainak és vállalkozásainak érdekében. A 
szabványosításnak a mérési funkciókon kívül a szerződésekről és a fogyasztásról szóló 
információkhoz való hozzáférésről, a központi üzemeltetői rendszerekkel a 
villamosenergia-hálózaton keresztül történő kommunikáció lehetőségéről és egy, a 
távolról üzemeltethető ellátás be- és kikapcsolását lehetővé tevő berendezésről is 
rendelkeznie kell;

4. úgy véli, hogy az IKT-k elősegíthetik az energiatakarékosságot az adatok folyamatos 
nyomon követése által, amelynek célja optimalizálni az állami és magán-
energiafogyasztást, valamint javítani számos ágazat energiateljesítményét;

5. megállapítja, hogy az építőiparban, a közlekedési, a logisztikai, a világítási, a 
villamosenergia-, a fűtési és a szellőzéstechnikai ágazatban az IKT-k számos módon 
alkalmazhatók az energiahatékonyság és az energiagazdálkodás javítására;

6. hangsúlyozza e tekintetben, hogy valamennyi energiaigényes ágazatnak hozzá kell 
járulnia – amennyire módjában áll – az energiahatékonyság növeléséhez; megállapítja, 
hogy az európai szinten elérni kívánt globális célkitűzés akkor teljesül, ha az egyes 
szinteken elért energiamegtakarítások összege eléri a kívánt szintet;

7. kiemelten fontosnak tartja az európai gazdaság fellendítését az új technológiák és főként a 
különböző tagállamokban a szélessávú internet – mint a gazdasági növekedés eszköze –
fejlesztése terén megvalósított befektetések által, hogy egyre több európai polgár és 
vállalkozás férhessen hozzá új rendszerekhez és alkalmazásokhoz, és hogy az Európai 
Unió 2020-as energiahatékonysági célkitűzései teljesüljenek;

8. sürgeti az online szolgáltatások (banki szolgáltatások, elektronikus kereskedelem, e-
kormányzat, e-egészségügy) fejlesztését és elterjesztését a polgároknak kínált 
szolgáltatások minőségének javítása és ezzel egyidejűleg a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése érdekében; felkéri a tagállamokat, hogy fejlesszék e szolgáltatásokat, 
amelyek – azon túl, hogy időt takarítanak meg a polgároknak – a városi közlekedési 
igények csökkenésével is járnak;

9. ajánlja, hogy az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv hatályát terjesszék ki a 
jogszabályban szereplőknél kisebb méretű épületekre is, valamint hogy az 
energiahatékonysági végrehajtási intézkedésekbe kerüljenek bele az IKT-k; úgy véli 
továbbá, hogy a középületek energiatanúsítványainak nyilvánosan hozzáférhetőnek és 
könnyen összehasoníthatónak kell lenniük;

10. úgy véli, hogy az IKT-k nagyobb mértékű alkalmazása fokozott energiahatékonyságra 
ösztönzi majd az európai ipart és az új technológiák piacát; úgy véli, hogy e korszerűsítési 
folyamatban a kutatásnak fontos szerepet kell játszania; felkéri a tagállamokat, hogy 
ösztönzőkkel támogassák az állami és magánbefektetéseket az energiahatékonyság terén, 
amelyeknek célja a könnyen megismételhető és a városi területek környezetének 
minőségét javítani hivatott technológiák kidolgozása és működésbe állítása; 

11. úgy véli, hogy az energiatermelés és a villamosenergia-átviteli hálózatok optimalizálása 
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érdekében fontos, hogy mihamarabb elősegítsék az intelligens mérőrendszerek 
használatát;

12. gratulál azoknak a tagállamoknak, amelyek az ebben a kezdeményezésben szereplő 
intelligens mérőrendszerekkel kapcsolatban kísérleti projekteket indítottak el, és a többi 
tagállamot is arra biztatja, hogy a lehető legrövidebb időn belül érjenek el előrelépést ezen 
a területen; kéri a Bizottságot, hogy a lehető legtöbb kísérleti projektet társfinanszírozza a 
legnagyobb léptékben, a rendelkezésre álló pénzügyi és kutatási eszközök felhasználása 
révén ;

13. kedvezően fogadja azt, hogy az intelligens mérőrendszerekkel foglalkozó munkacsoportot 
hozzanak létre a Bizottság keretén belül, és ajánlja, hogy munkája során a munkacsoport 
vegye figyelembe az összes résztvevő fél – különösen a fogyasztók – véleményét; kéri a 
Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a munkálatok előrehaladásáról;

14. felkéri a Bizottságot, hogy a munkacsoport által elvégzett munkák alapján vegye fontolóra 
egy, az intelligens mérőrendszerekről szóló közlemény kidolgozását, amely

a. meghatározza az intelligens mérőrendszerek széleskörű alkalmazásának akadályait,

b. eljárást javasol annak érdekében, hogy mihamarabb meghatározzák az intelligens 
mérőrendszerekre vonatkozó közös működési minimumelőírásokat,

c. ütemtervet határoz meg a közös működési minimumelőírások tagállamokban történő 
alkalmazásának az előmozdítására, és

d. rendszert vezet be az ezzel a témával kapcsolatos helyes gyakorlatok cseréjére;

15. úgy véli, hogy elengedhetetlen, hogy a tagállamok 2010 végéig megállapodjanak az 
intelligens mérőrendszerekre vonatkozó közös működési minimumelőírásokban, amelyek 
célja az, hogy tájékoztassák a fogyasztókat aenergiafogyasztásukról, és eszközöket 
biztosítsanak a részükre az energiafogyasztásuk lehető legjobb kezeléséhez;

16. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki kötelező erejű ütemtervet, amelyet minden IKT-
ágazatnak és a tagállamoknak is be kell tartaniuk a szén-dioxid-kibocsátások 
csökkentésére vonatkozó célkitűzések teljesítése céljából;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió 2008 decemberében fontos, 2020-ig elérendő célokat tűzött ki maga elé az 
energiatakarékosság és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén. E célkitűzések teljesítése 
érdekében a Bizottság 2009. március 12-i közleménye az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) ágazatát eszközként határozza meg az egyes tagállamok 
energiahatékonyságának javítása céljából.

Az IKT-k szerepe

Az IKT-k a következőkhöz tudnak hozzájárulni:

az energiafogyasztás nyomon követéséhez és szabályozásához a különböző ágazatokban, 
különösen az építőiparban és a közlekedési ágazatban;

olyan új alkalmazások és új technológiák biztosításához, amelyek célja a természeti 
erőforrások jobb felhasználása, valamint tisztább termelő- és ipari folyamatok alkalmazása.

Ennélfogva az IKT-k nagyobb mértékű alkalmazása elősegítheti az Unió 
energiahatékonyságának javítását és az európai ipar versenyképességének növelését. A 
számtalan, mindezidáig nem eléggé kihasznált alkalmazás számottevő potenciált jelent az 
energiatakarékosság terén a gazdaság számos szektorában; elég a köz- és magánterületek 
világítására, az épületek fűtésének és légkondicionálásának szabályozására, a 
közlekedésirányításra, a közlekedési logisztikára vagy az online szolgáltatásokra gondolni.

Az Európai Bizottság számításai szerint az IKT-kon alapuló rendszerek az épületek 
energiafogyasztását – amely becslések szerint jelenleg a teljes európai energiafogyasztás
mintegy 40%-át teszi ki – akár 17%-kal, a közlekedés során kibocsátott szén-dioxid 
mennyiségét pedig akár 27%-kal képesek csökkenteni.

Az energiafelhasználás racionalizálása terén különleges jelentőséggel bír a mérőeszközök 
távleolvasása, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy teljes körű és valós idejű 
információk álljanak rendelkezésükre az általuk fogyasztott energia mennyiségéről és 
költségéről.

Az intelligens mérés kétirányú információáramlást tesz lehetővé a hálózatüzemeltetők, az 
energiaszolgáltatók és a fogyasztók között. Az intelligens mérőeszközök bevezetése egyes 
tanulmányok szerint akár 10%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást.

A Bizottság álláspontja

A 2009. március 12-i közlemény kiadását követően – amelynek alapján e saját 
kezdeményezésű jelentés készült – az Európai Bizottság széles körű nyilvános konzultációt 
kezdeményezett, amelynek nyomán a szakértők és az ágazati tanulmányok értékes 
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hozzájárulása révén világosabb kép alakult ki arról, hogy milyen módon tudják az IKT-k 
elősegíteni az energiahatékonyság javítását.

Továbbá európai szinten meghatároztak néhány olyan gazdasági ágazatot, amelyekben az 
IKT-k alkalmazása lehetővé teszi nagyra törő energiatakarékossági célkitűzések 
megvalósítását, valamint meghatározták a Bizottság szerepét az új technológiák 
alkalmazásának ösztönzésében.

Az IKT-k széles körű alkalmazásának egyik fő akadálya szorosan összefügg azzal, hogy 
nincsenek közös módszerek és eszközök az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás 
mérésére, számszerűsítésére és távleolvasásukra.

A Bizottság 2009. október 9-i ajánlása ezért arra kéri fel az IKT-ágazatot, hogy 2010 végéig 
dolgozzon ki közös módszertani eszköztárat az intelligens mérési rendszerek közös 
jellemzőinek meghatározására. Továbbá ütemtervre tesz javaslatot az intelligens 
mérőeszközök európai lakásokba történő bevezetése tekintetében, valamint elemzést végez 
arról, hogy milyen jogszabályi lehetőségek merülhetnek fel a 2020-ra kitűzött célok 
teljesítésének felgyorsítására.

Az előadó álláspontja

Az előadó egyetért a Bizottság közleményének és ajánlásának iránymutatásaival. Úgy véli 
továbbá, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) nagyobb mértékű 
alkalmazása ösztönzőleg hat majd az európai iparra és az új technológiák piacára. Ezen 
előfeltételezésekből kiindulva az előadó úgy véli, hogy néhány, az európai célkitűzések 
teljesítése tekintetében elsőbbséget élvező intézkedésnek nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Ezek 
közé tartoznak az alábbiak:

 a mérőberendezések szabványosítása: az IKT-eszközök és -innovációk gyors elterjedését 
gátló számos akadály a közös mérési módszerek és eszközök hiányából fakad; az előadó 
úgy véli, hogy e téren a lehető leghamarabb kötelező erejű intézkedéseket és olyan, 
pontosan kidolgozott ütemtervet kell bevezetni, amelyhez az ágazat valamennyi 
vállalkozásának tartania kell magát.   Ennek megfelelően a Bizottságnak tekintetbe 
kellene vennie az egyes európai környezetekben már létező mérési kritériumokat, 
amelyek máris bizonyítottan kézzelfogható módon hozzájárultak mind az 
energiafogyasztás csökkentéséhez, mind az energiahatékonyság és a végfelhasználók által 
élvezett jelentős gazdasági előnyök növekedéséhez. Az ilyen tapasztalatoknak ezért olyan 
bevált gyakorlati példává kell válniuk, amely kiindulópontot jelent a legkisebb
technológiai közös nevező meghatározásához Európában. A szabványosításnak a mérési 
funkciókon kívül a szerződésekről és a fogyasztásról szóló információkhoz való 
hozzáférésről, a központi üzemeltetői rendszerekkel a villamosenergia-hálózaton 
keresztül történő kommunikáció lehetőségéről és egy, a távolról üzemeltethető ellátás be-
és kikapcsolását lehetővé tevő berendezésről is rendelkeznie kell. Ezenkívül a 
kereskedelmi ügyletek és a mérőeszközöket érintő fő tevékenységek túlnyomó részének 
távoli irányítása – amely révén elkerülhető a helyszíni beavatkozás – a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésében is pozitív szerepet játszik. Hasonló megközelítésre lesz 
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szükség a gázfogyasztás mérésében is, ami lehetővé teszi, hogy az intelligens 
mérőberendezések előnyei a földgázelosztó-hálózatban is érvényesüljenek. Végül az 
intelligens mérőberendezések európai szintű alkalmazása – tekintettel a közeljövő 
mobilitási helyzetére – alapvető szerepet játszik az intelligens autók révén is. Ami a jogi 
eszköz megválasztását illeti, azokat az intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek 
lehetővé teszik a gyorsabb szabványosítást. E téren nem szabad kizárni egy ajánlás 
kidolgozását sem, amennyiben a jogszabályi jellegű megközelítés pénzügyi és igazgatási 
szempontból túlzottan nagy terhet jelentene.

 kísérleti projektek elindítása: az előadó úgy véli, hogy az IKT-technológiák szélesebb 
körű elterjedéséhez ösztönözni kell az ágazatok közötti partnerségeket, és a növelni kell a 
helyi és regionális hatóságok tudatosságát az energiahatékonyság IKT-k felhasználásával 
történő javításával kapcsolatban. Ebben az értelemben a Bizottságnak és a tagállamoknak 
nagyobb erőfeszítést kell tenniük kísérleti projektek elindítására a meglévő eszközök, 
kutatási programok vagy új, egyedi projektek felhasználásával.

 az IKT-k széles körű alkalmazása: az energiahatékonyság javításának előfeltétele olyan 
intézkedéscsomag bevezetése, amelyek célja a fogyasztás csökkentése, valamint a 
termelés és a szolgáltatások kínálatának jobb irányítása. Az előadó kiemeli az IKT-k 
jelentős szerepét a közös energiaügyi célkitűzések elérésében, valamint úgy véli, hogy a 
mostanáig nem eléggé kihasznált alkalmazásoknak a jövőben nagyobb teret kell nyerniük 
a különböző gazdasági ágazatokban. Az információs és kommunikációs technológiákon 
alapuló megoldások gyors elterjesztése a szélessávú internet széles körű elterjedését is 
igényli.

 a helyes gyakorlatok elterjesztése: az európai népesség egyre inkább városi 
agglomerációkban tömörül; ezért a közepes és nagyvárosok sikeres szervezése és 
működtetése fontos szerepet játszik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos nagyra törő célkitűzések elérésében. Az előadó 
hangsúlyozza, hogy az IKT-knak a városi agglomerációk irányításában és szervezésében 
történő alkalmazása hatalmas lehetőséget tartogat az energiahatékonyság növelésére. Az 
„intelligens városok” („smart cities”) projekt és a „Polgármesterek Szövetsége” 
(„Covenant of Mayors”) kezdeményezés rámutattak a városi sikerre vitel paramétereire.
Az IKT-k támogatásával történő sikeres városszervezés jelentősen mérsékelheti a városok 
energetikai kihatását. Elő kellene segíteni a helyes gyakorlatok terjesztését, és a helyi 
döntéshozókban jobban kellene tudatosítani, hogy az IKT-k kiaknázható potenciállal 
rendelkeznek.


