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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het 
vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie
(2009/2228(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, van 12 maart 2008, inzake 
de inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken 
van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (COM(2009)0111), 
evenals de daaropvolgende aanbeveling van 9 oktober 2009 (C(2009)7604),

– gezien de Mededeling van de Commissie "Vandaag investeren voor het Europa van 
morgen" (COM(2009)0036),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 11-12 december 2008, in het bijzonder de 
milieu- en de energiedoelstellingen,

– gezien het Europees economisch herstelplan (COM(2008)0800) voor een snellere 
terugkeer naar economische groei,

- gezien de Mededeling van de Commissie "De uitdaging van energie-efficiëntie aangaan 
via informatie- en communicatietechnologieën" (COM(2008)0241),

- gezien het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestaties 
van gebouwen (herschikking) (COM(2008)0780),

- gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2008 "Actieplan voor de 
invoering van intelligente vervoerssystemen in Europa" (COM(2008)0886),

- gezien de mededeling van de Commissie over het "Actieplan voor energie-efficiëntie: Het 
potentieel realiseren" (COM(2006)0545),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7–0000/2010),

A. overwegende dat om de klimaatverandering onder controle te houden een aantal 
specifieke instrumenten moeten worden aangenomen om het energieverbruik en de 
kooldioxide-emissies te verminderen,

B. overwegende dat de ambitieuze klimaat- en energiedoelen die de Europese Unie zich voor 
2020 heeft gesteld alleen via een mix van krachtdadige en elkaar aanvullende maatregelen 
zullen kunnen worden verwezenlijkt,

C. overwegende dat de ICT-sector ongeveer 8% van alle energie verbruikt en 
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verantwoordelijk is voor 2% van de kooldioxide-emissies in Europa (1,75% afkomstig 
van het gebruik van ICT-producten en -diensten, en 0,25% van de productie ervan),

D. overwegende dat de sector van de informatie- en telecommunicatietechnologieën (ICT) 
door middel van tal van toepassingen kan bijdragen aan de verbetering van de energie-
efficiëntie, overwegende anderzijds dat tot op heden deze toepassingen niet adequaat zijn 
ingezet,

E. overwegende dat, onder meer in de vervoer- en de bouwsector, voor de 
beroepsorganisaties een sleutelrol is weggelegd bij het verminderen van de energie-
intensiteit door de werknemers van de respectieve sectoren te stimuleren om meer gebruik 
te maken van de informatie- en communicatietechnologieën,

F. overwegende dat compatibele methodes en instrumenten moeten worden uitgewerkt om 
het rendement van het energieverbruik te meten en te monitoren, overwegende dat de 
verspreiding van slimme meters het energieverbruik met tot 10% kan terugdringen,

G. overwegende dat er een direct verband bestaat tussen het gebruik van deze technologieën 
en de verspreiding en ontwikkeling van de breedband in Europa,

H. gezien de noodzaak om de reeds ondernomen acties zoveel mogelijk te integreren door 
middel van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid en de uitwisseling van informatie 
en goede praktijken,

I. overwegende dat sommige verantwoordelijkheden en competenties op het gebied van de 
ruimtelijke ordening, de energieleveringen, de woningbouw en het verkeersmanagement 
tot de nationale, regionale en lokale bevoegdheid behoren,

J. gezien het belang van acties die de consumenten warm maken voor de nieuwe 
technologieën en ze overtuigen van de potentiële voordelen ervan op energetisch en 
economisch vlak,

K. rekening houdend met de ecologische voetafdruk van de ICT bij de verspreiding van de 
diverse on-linesectoren,

1. verwelkomt de mededeling en de aanbeveling van de Europese Commissie en stemt er in 
grote lijnen mee in; is van mening dat bij de keuze van de wetgevingsinstrumenten en de 
goedkeuring van gemeenschappelijke dwingende maatregelen rekening moet worden 
gehouden met de administratieve en economische kosten daarvan voor de industrie en de 
burgers van Europa;

2. verzoekt daarom de Commissie voor eind 2010 een geheel van aanbevelingen te doen om 
ervoor te zorgen dat het gebruik van slimme meters wordt geïmplementeerd in 
overeenstemming met het in het derde energiemarktpakket vastgestelde tijdschema en dat 
een minimumniveau van functionaliteit voor slimme meters wordt overeengekomen om 
de consumenten beter in staat te stellen hun energiebehoeften te beheren, en om de 
invoering van nieuwe energiediensten en een innoverend, geharmoniseerd en 
interoperabel Europees slim netwerk in de hand te werken, waarbij rekening wordt 
gehouden met alle beproefde beste praktijken die in sommige lidstaten worden gevolgd;
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3. wijst erop dat een vergelijking van de bestaande gegevens in de diverse lidstaten en een 
verbetering van de energie-efficiëntie alleen mogelijk zijn indien er een 
gemeenschappelijke methode wordt uitgewerkt voor het meten van het energieverbruik en 
de koolstofemissies; acht het voorts noodzakelijk dat de informatie- en 
communicatietechnologieën zo spoedig mogelijk worden gestandaardiseerd opdat 
technologieën en diensten via netwerken kunnen worden verspreid ten behoeve van de 
burgers en de bedrijven van de Europese Unie; de standaardisering zou niet alleen 
betrekking moeten hebben op de meetfuncties maar ook op de toegang tot de informatie 
over het contract en het verbruik, de mogelijkheid om via het elektriciteitsnet te 
communiceren met de centrale systemen van de marktdeelnemers en een regeling voor 
goedkeuring van de verbinding en de loskoppeling van de levering op afstand;

4. is van mening dat de ICT een bijdrage kunnen leveren aan de besparing van energie, door 
de continue meting van de gegevens met als doel het particulier en het niet particulier 
energieverbruik te optimaliseren en het energierendement in tal van sectoren te 
verbeteren;

5. onderstreept in dat verband dat de ICT in de sectoren van de bouw, het vervoer, de 
logistiek, de verlichting, de elektriciteit, de verwarming en de airconditioning talrijke 
toepassingen vinden die erop gericht zijn de energie-efficiëntie en het energiebeheer te 
verbeteren;

6. wijst er in dat verband op dat alle energieverbruikende sectoren naar vermogen moeten 
bijdragen aan de verbetering van de energie-efficiëntie; wijst erop dat de verwezenlijking 
van het algemene doel dat op Europees niveau wordt nagestreefd afhankelijk zal zijn van 
de hoeveelheid energie die op elk niveau wordt bespaard;

7. acht het van prioritair belang dat de Europese economie wordt aangezwengeld door 
middel van investeringen in de nieuwe technologieën en in het bijzonder in de 
ontwikkeling van de breedband in de lidstaten, als instrument van economische groei, het 
toegankelijk maken van nieuwe systemen en nieuwe toepassingen voor een toenemend 
aantal Europese burgers en bedrijven, en het verwezenlijken van de doelstellingen die de 
Europese Unie uiterlijk in 2020 op het vlak van de energie-efficiëntie wil bereiken;

8. dringt aan op de ontwikkeling en de verspreiding van on-linediensten (bankverrichtingen, 
E-handel, E-overheid, E-gezondheidszorg) om de kwaliteit van de dienstverlening aan de 
burgers te verbeteren en tegelijk de kooldioxide-emissies terug te dringen; verzoekt de 
lidstaten alles in het werk te stellen om deze diensten verder te ontwikkelen, omdat ze de 
burger tijd besparen en het verkeer in bebouwde gebieden beperken;

9. beveelt aan dat de werkingssfeer van de richtlijn betreffende de energie-efficiëntie van de 
woningbouw wordt uitgebreid tot de kleinere gebouwen en dat de ICT worden 
opgenomen bij de uitvoeringsmaatregelen op het vlak van de energie-efficiëntie; is van 
mening dat de energieprestatiecertificaten voor openbare gebouwen toegankelijk moeten 
zijn voor en gecontroleerd moeten kunnen worden door de burgers;

10. is van mening dat een bredere toepassing van de ICT een stimulans zal zijn voor de 
Europese industrie en de markt van de nieuwe, op energie-efficiëntie toegespitste 
technologieën; is van mening dat het onderzoek een belangrijke rol moet spelen in dit 
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moderniseringsproces; verlangt dat de lidstaten de overheids- en particuliere investeringen 
aanzwengelen en toespitsen op de energie-efficiëntie, met als doel het bedenken en het 
ontwikkelen van makkelijk te repliceren technologieën die erop gericht zijn de kwaliteit 
van het milieu in de stedelijke gebieden te verbeteren;

11. acht het belangrijk dat, om de energieproductie en de elektriciteitstransportnetten te 
optimaliseren, zo spoedig mogelijk werk wordt gemaakt van de inzet van slimme 
meettechnologie;

12. feliciteert de lidstaten die al proefprojecten in verband met het gebruik van slimme meters 
hebben opgestart, met hun initiatief en spoort de overige lidstaten aan om zo spoedig 
mogelijk acties in die zin te ontwikkelen; verzoekt de Commissie een zo groot mogelijk 
aantal proefprojecten op een zo groot mogelijke schaal te cofinancieren door middel van 
de beschikbare financierings- en onderzoeksinstrumenten;

13. verwelkomt de oprichting van een "task force" voor slimme meettechnologie in de schoot 
van de Commissie en beveelt deze laatste aan bij haar werkzaamheden de adviezen van 
alle belanghebbenden, meer in het bijzonder de consumenten, in overweging te nemen; 
verzoekt de Commissie regelmatig aan het Parlement verslag uit te brengen over de 
voortgang van de werkzaamheden;

14. verlangt dat de Commissie op basis van de werkzaamheden van de "task force" een 
mededeling opstelt over de slimme meettechnologieën, waarin zij 

a. een overzicht geeft van alle factoren die de toepassing op grote schaal van slimme 
meetmethodes belemmeren, 

b. een procedure voorstelt om snel gemeenschappelijke minimale functionele 
specificaties voor de slimme meetmethodes vast te stellen,

c. een "road map" uitwerkt voor het bevorderen van de toepassing van slimme meters in 
de lidstaten, en

d. een stelsel van uitwisseling van goede praktijken op dat gebied in het leven roept;

15. acht het onontbeerlijk dat de lidstaten voor eind 2010 gemeenschappelijke minimale 
functionele specificaties voor slimme meters overeenkomen, met als doel de consumenten 
te informeren over hun energieverbruik en de manieren om het energieverbruik optimaal 
te beheren;

16. verzoekt de Commissie een bindend tijdschema vast te stellen dat alle ICT-sectoren en 
alle lidstaten moeten naleven met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen 
voor de vermindering van de CO2-uitstoot;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsook aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De Europese Unie heeft zich in december 2008 een aantal belangrijke streefdoelen gesteld in 
termen van energiebesparing en vermindering van de kooldioxide-uitstoot, die zij uiterlijk in 
2020 wil verwezenlijken. In haar mededeling van 12 maart 2009 ziet de Commissie in de 
sector van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een instrument om deze 
doelstellingen te bereiken en de energie-efficiëntie van de lidstaten te verbeteren.

Rol van de ICT

De ICT kunnen ertoe bijdragen:

het energieverbruik in verscheidene sectoren zoals de bouw en het vervoer te controleren en te 
beheren;

nieuwe toepassingen en technologieën te ontwikkelen die het gebruik van de natuurlijke 
rijkdommen verbeteren en schonere industriële en productieprocessen bevorderen.

Een intensiever gebruik van de ICT kan dus een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
energie-efficiëntie van de Unie en het concurrentievermogen van de Europese industrie 
versterken. De talloze toepassingen, waar overigens tot op vandaag te weinig gebruik van is 
gemaakt, houden een aanzienlijk potentieel in om in vele sectoren van de economie energie te 
besparen: bijvoorbeeld de verlichting van openbare  plaatsen en particuliere huizen, de 
regeling van de verwarming en de airconditioning in gebouwen, het verkeersmanagement, de 
vervoerslogistiek, de onlinediensten.

De Europese Commissie heeft berekend dat op ICT gebaseerde systemen het energieverbruik 
van gebouwen - geraamd op ongeveer 40% van het totale energieverbruik in Europa - tot 17% 
kunnen doen dalen, en de CO2-uitstoot van het vervoer zelfs met 27%. 

Van groot belang voor de rationalisering van het energieverbruik is de elektronische meting 
op afstand, waardoor de consumenten in real time kunnen beschikken over volledige 
informatie betreffende hun energieverbruik en de kosten daarvan.

Door het gebruik van slimme meters kan de informatiestroom over en weer tussen de 
netbeheerders, de energieleveranciers en de consumenten aanzienlijk worden verbeterd. 
Grootschalig gebruik van slimme meters zou volgens enkele studies het energieverbruik met 
tot 10% kunnen verminderen.

Standpunt van de Commissie

Naar aanleiding van de publicatie van de mededeling van 12 maart 2009, waar dit 
initiatiefverslag betrekking op heeft, is de Commissie een brede raadpleging gestart, die, dank 
zij de gewaardeerde deelneming van deskundigen en op basis van sectoronderzoeken 
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duidelijkheid heeft gebracht omtrent de manier waarop de ICT een steentje kunnen bijdragen 
aan de energie-efficiëntie.

Bovendien worden enkele economische sectoren op Europees vlak genoemd die dank zij het 
gebruik van ICT de ambitieuze doelstellingen op het gebied van energiebesparing kunnen 
verwezenlijken en is de rol van de Commissie bij het bevorderen van de toepassing van 
nieuwe technologieën duidelijker omschreven.

Een van de factoren die de grootschalige inzet van ICT het meeste in de weg staan is het 
gebrek aan gemeenschappelijke methodes en instrumenten voor het meten op afstand, het 
kwantificeren en het beheren van de slimme metingen van het energieverbruik en de CO2-
uitstoot.

In haar aanbeveling van 9 oktober 2009 roept de Commissie de ICT-sector ertoe op voor eind 
2010 gemeenschappelijke methodes overeen te komen om gemeenschappelijke specificaties 
voor de slimme meetsystemen uit te werken. Zij stelt ook een routeplan voor voor de 
invoering van de slimme meters in de woningen van de Europese burgers en analyseert de 
diverse opties op het vlak van de regelgeving die het mogelijk moeten maken de 
doelstellingen van 2020 sneller te verwezenlijken.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur stemt in met de grote lijnen van de mededeling en de aanbeveling van de 
Commissie. Zij meent bovendien dat een bredere toepassing van de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) de Europese industrie en de markt van de nieuwe 
technologieën zal stimuleren. Dit vooropgesteld is de rapporteur van mening dat enkele 
prioritaire maatregelen extra aandacht zouden moeten krijgen, willen de Europese 
doelstellingen verwezenlijkt worden. Deze maatregelen hebben met name betrekking op:

 de standaardisering van de meetinstrumenten: tal van factoren die een snelle verspreiding 
van ICT-instrumenten en -innovaties in de weg staan, zijn te wijten aan het gebrek aan 
gemeenschappelijke meetmethodes en -instrumenten; de rapporteur is van mening dat 
hier zo spoedig mogelijk bindende maatregelen en een nauwkeurig tijdschema moeten 
worden vastgesteld, waar alle bedrijven van de sector zich aan moeten houden.  In dat 
opzicht moet de Commissie rekening houden met de meetcriteria die in sommige landen 
al bestaan en die tot op vandaag hebben bewezen dat zij concreet bijdragen aan de 
vermindering van het energieverbruik en de verbetering van de energie-efficiëntie, en 
bovendien aanzienlijke economische voordelen opleveren voor de eindverbruikers. Al 
deze bestaande ervaringen moeten dan als voorbeeld, als goede praktijk dienen voor het 
uitwerken van een Europese technologische "gemeenschappelijke deler". de 
standaardisering zou niet alleen betrekking moeten hebben op de meetfuncties maar ook 
op de toegang tot de informatie over het contract en het verbruik, de mogelijkheid om via 
het elektriciteitsnet te communiceren met de centrale systemen van de marktdeelnemers 
en een regeling voor goedkeuring van de verbinding en de loskoppeling van de levering 
op afstand. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat het beheer op afstand 
van de meeste commerciële transacties en de belangrijkste activiteiten een positief effect 
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heeft op de CO2-uitstoot, omdat de verplaatsingen voor metingen in situ wegvallen. 
Hetzelfde geldt voor het meten van het gasverbruik: ook voor aardgasnet kan de inzet van 
slimme meters voordelen opleveren. Tot slot zal het gebruik van slimme meters op 
Europese schaal van fundamenteel belang zijn voor de ontwikkeling van de "smart cars", 
de slimme auto's, die het straatbeeld van de toekomst zullen bepalen. Wat de keuze van 
het rechtsinstrument betreft, meent de rapporteur dat voorrang moet worden verleend aan 
maatregelen die een zo snel mogelijke standaardisering in de hand werken. In deze 
context valt het niet uit te sluiten dat geopteerd wordt voor een aanbeveling, indien een 
wetgevende handeling financieel en administratief te belastend zou blijken te zijn. 

 het opstarten van proefprojecten: wat de grootschalige inzet van ICT-technologieën 
betreft, acht de rapporteur het noodzakelijk dat partnerschappen tussen de diverse 
sectoren worden gestimuleerd en dat de stadsbesturen en de lokale en regionale 
overheden bewust worden gemaakt van het nut om de energie-efficiëntie door middel van 
ICT te verbeteren. Wat dat betreft zullen de Commissie en de lidstaten zich een grotere 
inspanning moeten getroosten om, aan de hand van de bestaande instrumenten, de 
onderzoeksprogramma's en nieuwe specifieke projecten, proefprojecten op te starten.

 de talrijke ICT-toepassingen: de verbetering van de energie-efficiëntie onderstelt de 
goedkeuring van een mix van maatregelen gericht op een verlaging van het verbruik en 
een beter beheer van de productie en het aanbod van diensten. De rapporteur onderstreept 
dat de ICT een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke energiedoelstellingen en dat de toepassingen, die tot nu toe veel te 
weinig zijn gebruikt, in de toekomst meer aandacht moeten krijgen van de verscheidene 
economische sectoren. Voor een snelle verspreiding van de op ICT gesteunde 
oplossingen is bovendien een grootschalige verspreiding van de breedbandtechnologie 
vereist.

 de verspreiding van goede praktijken: de Europese bevolking leeft meer en meer in 
stedelijke gebieden; om de ambitieuze streefdoelen inzake vermindering van de CO2-
uitstoot en energie-efficiëntie te kunnen verwezenlijken is het van groot belang dat de 
middelgrote en grote steden behoorlijk georganiseerd zijn en functioneren. De rapporteur 
wijst er in dat opzicht op dat door de toepassing van ICT in het beheer en de organisatie 
van de stedelijke gebieden de energie-efficiëntie fors kan worden verbeterd. Het "Smart 
Cities"-project en het initiatief "Convenant van Burgemeesters" hebben trouwens 
bewezen welke parameters bepalend zijn voor een geslaagd stadsbeheer. Een succesvol 
stadsbeheer door middel van ICT kan de energie-impact van de steden gevoelig beperken. 
Daartoe moeten meer inspanningen worden gedaan voor de verspreiding van goede 
praktijken en moeten de lokale besluitvormers overtuigd worden van het potentieel van 
de informatie- en communicatietechnologieën.


