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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do 
ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę
(2009/2228(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, dla Rady, dla 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz dla Komitetu Regionów z dnia 
12 marca 2008 r. dotyczący wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do 
ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (COM(2009)0111), 
oraz późniejsze zalecenie z dnia 9 października 2009 r. (C(2009)7604,

– uwzględniając komunikat Komisji “Inwestowanie w przyszłość Europy” 
(COM(2009)0036),

– uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 
r., a zwłaszcza wyznaczone cele w dziedzinie klimatycznej i energetycznej,

– uwzględniając Europejski plan naprawy gospodarczej opracowany w celu szybszego 
powrotu do wzrostu gospodarczego (COM(2008)0800),

– uwzględniając komunikat Komisji „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” (COM(2008)0241),

– uwzględniając porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim i Radą na 
temat projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (przekształcenie) COM (2008)0780),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. zatytułowany „Plan działania 
na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie” 
(COM(2008)0886),

– uwzględniając komunikat Komisji na temat "Planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” (COM(2006)0545),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że monitorowanie zmian klimatycznych wymaga specjalnych środków, 
pozwalających ograniczyć zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla,

B. mając na uwadze, że zrealizowanie ambitnych celów klimatycznych i energetycznych 
ustanowionych przez Unię Europejską na rok 2020 będzie możliwe tylko poprzez 
jednoczesne zastosowanie środków energetycznych oraz dodatkowych,
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C. mając na uwadze, że sektor ICT odpowiada za ok. 18% zużycia energii elektrycznej oraz 
za ok. 2% emisji dwutlenku węgla w Europie (z czego 1,75% pochodzi z użytkowania 
produktów i usług sektora ICT, a 0,25% z ich produkcji),

D. mając na uwadze, że sektor technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) może na 
wiele sposobów uczestniczyć w zwiększeniu wydajności energetycznej, oraz mając na 
uwadze, że do dziś te zastosowania nie były odpowiednio wykorzystywane

E. mając na uwadze, że organizacje zawodowe, szczególnie w dziedzinie transportu i 
budownictwa, mają do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu energochłonności 
poprzez promowanie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez 
pracowników poszczególnych sektorów,

F. mając na uwadze konieczność posiadania spójnych metod i narzędzi do pomiaru i 
monitorowania wydajności zużycia energii, oraz mając na uwadze, że rozpowszechnienie 
inteligentnych liczników może zmniejszyć nawet o 10% zużycie energii,

G. mając na uwadze, że stosowanie tych technologii jest bezpośrednio związane z 
rozpowszechnianiem i z rozwojem łączy szerokopasmowych w Europie,

H. mając na uwadze potrzebę jak najlepszego połączenia działań podejmowanych dotychczas 
w ramach europejskiej polityki w dziedzinie badań i rozwoju oraz wymiany informacji i 
dobrych praktyk,

I. mając na uwadze, że pewne uprawnienia oraz odpowiedzialność w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego, dostaw energii, budynków publicznych i zarządzania 
ruchem leżą w kompetencjach krajowych, regionalnych i lokalnych,

J. mając na uwadze znaczenie uwrażliwienia konsumentów na nowe technologie oraz 
potencjalne korzyści energetyczne i gospodarcze,

K. mając na uwadze korzyści ekologiczne ICT w rozpowszechnianiu różnych sektorów 
online;

1. przyjmuje z zadowoleniem komunikat oraz późniejsze zalecenie Komisji Europejskiej, z
którymi zasadniczo się zgadza;  uważa, że przy wyborze środków ustawodawczych oraz 
przyjęciu wspólnych i bezwzględnie obowiązujących środków na poziomie europejskim 
należy brać pod uwagę obciążenia administracyjne i gospodarcze dla przemysłu oraz dla 
obywateli europejskich;

2. wzywa zatem Komisję do przedstawienia do końca 2010 roku szeregu zaleceń celem 
zagwarantowania, że inteligentne systemy pomiarowe są wdrażane zgodnie z 
harmonogramem określonym w trzecim pakiecie energetycznym oraz że minimalny 
zestaw funkcji dla inteligentnych liczników jest określony tak, aby dać konsumentom 
lepsze możliwości zarządzania zużyciem energii, a także aby ułatwić wprowadzanie 
nowych usług energetycznych i innowacyjnych oraz zharmonizowanych na poziomie 
europejskim interoperacyjnych inteligentnych sieci, z uwzględnieniem wszystkich 
sprawdzonych, najlepszych praktyk stosowanych w niektórych państwach członkowskich;
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3. zauważa, że tylko poprzez przyjęcie wspólnej metodologii pomiaru zużycia energii i 
emisji dwutlenku węgla będzie możliwe porównanie istniejących danych w różnych 
państwach członkowskich oraz poprawa efektywności energetycznej; widzi potrzebę 
szybkiej normalizacji ICT w celu promowania udostępniania technologii i usług poprzez 
sieć z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Poza funkcją 
pomiarową w ramach normalizacji należy przewidzieć dostęp do informacji umownych i 
dotyczących zużycia, możliwość łączenia się z centralnymi systemami operatorów za 
pośrednictwem sieci elektrycznej oraz urządzenie umożliwiające podłączenie i odłączenie 
urządzeń wykorzystywanych na odległość;

4. uważa, że ICT poprzez ciągłe monitorowanie danych w celu optymalizacji publicznego i 
prywatnego zużycia energii mogą przyczynić się do oszczędności energetycznej oraz 
poprawić wydajność energetyczną w wielu sektorach;

5. zauważa, że w sektorze budowlanym, transportowym, logistycznym, oświetleniowym, 
elektrycznym, grzewczym oraz wentylacyjnym ICT mogą mieć wiele zastosowań 
poprawiających wydajność energetyczną i zarządzanie energią;

6. podkreśla w związku z tym, że każdy sektor zużywający energię musi w miarę 
możliwości przyczyniać się do poprawy wydajności energetycznej; zauważa, że realizacja 
celu ogólnego, do którego się dąży na poziomie europejskim, będzie wynikiem sumy 
oszczędności energii uzyskanych na każdym szczeblu;

7. uznaje za priorytet ożywienie gospodarki europejskiej poprzez inwestycje w nowe 
technologie, w szczególności w zakresie rozwoju łączy szerokopasmowych w 
poszczególnych państwach członkowskich, jako narzędzi wzrostu gospodarczego, dostępu 
do nowych systemów oraz nowych zastosowań dla rosnącej liczby obywateli i 
przedsiębiorstw europejskich oraz osiągnięcia celów w zakresie efektywności 
energetycznej Unii Europejskiej na 2020 rok;

8. wzywa do rozwijania i rozpowszechniania usług internetowych (usługi bankowe, handel 
elektroniczny, elektroniczny dostęp do administracji publicznej i służby zdrowia) w celu 
poprawy jakości usług świadczonych obywatelom przy jednoczesnym zmniejszeniu 
emisji dwutlenku węgla; wzywa państwa członkowskie do rozwijania tych usług, które 
oprócz oszczędności czasu dla obywatela pozwalają na zmniejszenie ruchu miejskiego;

9. zaleca rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy dotyczącej wydajności energetycznej 
w sektorze budowlanym o budynki mniejszych rozmiarów niż te przewidziane oraz 
włączenie ICT do środków wykonawczych w zakresie efektywności energetycznej; 
uważa, że świadectwa charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej 
powinny być ogólnodostępne oraz łatwo porównywalne;

10. twierdzi, że większe zastosowanie ICT pobudzi europejski przemysł oraz rynek nowych 
technologii na rzecz wydajności energetycznej; uważa, że w tym procesie 
modernizacyjnym ważną rolę mają do odegrania badania naukowe; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania publicznych i prywatnych inwestycji w dziedzinie 
efektywności energetycznej, mającej na celu tworzenie i rozwijanie łatwych do 
powielenia technologii, służących poprawie jakości środowiska naturalnego w miastach;
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11. uważa za istotne, aby jak najszybciej wesprzeć wykorzystanie inteligentnych systemów 
pomiarowych w celu zoptymalizowania produkcji oraz sieci przesyłu energii elektrycznej;

12. gratuluje inicjatywy państwom członkowskim, w których ruszyły już projekty pilotażowe 
dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych oraz zachęca inne państwa 
członkowskie do jak najszybszych postępów w tej dziedzinie; wzywa Komisję do 
współfinansowania jak największej liczby projektów pilotażowych na szeroką skalę przy 
wykorzystaniu dostępnych środków finansowych oraz środków na rzecz badań 
naukowych;

13. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w Komisji grupy roboczej do spraw inteligentnych 
systemów pomiarowych oraz zaleca, aby uwzględniła ona w swoich pracach opinie 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym konsumentów; zwraca się do Komisji z prośbą 
o regularne informowanie Parlamentu o stanie zaawansowania prac;

14. wzywa Komisję, aby zaplanowała sporządzenie w oparciu o prace grupy roboczej 
komunikatu na temat inteligentnych systemów pomiarowych, który: 

a. zidentyfikowałby przeszkody we wdrożeniu inteligentnych systemów pomiarowych 
na dużą skalę, 

b.  zaproponowałby procedurę, pozwalającą na szybkie opracowanie minimalnego 
zestawu funkcji dla inteligentnych systemów pomiarowych,

c. ustaliłby plan działania przyśpieszający ich wdrażanie w państwach członkowskich i

d. ustanowiłby system wymiany dobrych praktyk w tej dziedzinie;

15. uważa za istotne, aby państwa członkowskie ustaliły do końca roku 2010 minimalny 
wspólny zestaw funkcji dla inteligentnych systemów pomiarowych w celu zapewnienia 
konsumentom informacji o ich zużyciu energii i o możliwościach jak najlepszego 
zarządzania tym zużyciem;

16. wzywa Komisję do ustalenia sztywnego harmonogramu, który, aby osiągnąć cele 
ograniczenia emisji CO2, będzie musiał być respektowany przez wszystkie sektory ICT 
oraz przez wszystkie państwa członkowskie;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz posłom i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Unia Europejska w grudniu 2008 roku postawiła sobie ważne cele w zakresie oszczędności 
energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do roku 2020. Komunikat Komisji z dnia12 
marca 2009 roku ukazuje możliwość osiągnięcia tych celów z udziałem sektora technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) jako środka poprawy efektywności energetycznej 
poszczególnych państw członkowskich.

Rola ICT

ICT mogą przyczynić się do:

monitorowania zużycia energii i zarządzania nim w różnych sektorach, a zwłaszcza w 
sektorze budowlanym i transportowym;

dostarczania nowych zastosowań i nowych technologii mających na celu poprawę 
wykorzystania zasobów naturalnych oraz promowanie stosowania czystszych procesów 
produkcyjnych i przemysłowych.

Częstsze stosowanie ICT może więc przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej 
Unii oraz zwiększyć konkurencyjność przemysłu europejskiego. Liczne zastosowania, do dziś 
słabo wykorzystywane, mają znaczny potencjał oszczędności energii w wielu sektorach 
gospodarki- wystarczy pomyśleć o oświetleniu miejsc publicznych i prywatnych, o regulacji 
instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych budynków, o zarządzaniu ruchem, o logistyce 
transportu, o usługach internetowych.

Zgodnie z obliczeniami Komisji Europejskiej systemy oparte na ICT mogą zmniejszyć 
zużycie energii w budynkach - szacowane na około 40% całkowitego europejskiego zużycia 
energii - o 17%, a emisje dwutlenku węgla w transporcie o 27%.

Szczególnej wagi w racjonalizacji zużycia energii nabiera zdalny odczyt liczników, dzięki 
któremu na bieżąco udostępnia się konsumentom wyczerpujące informacje na temat ich 
zużycia energii oraz jej kosztu.

Zdalny odczyt umożliwia dwukierunkowy przepływ informacji pomiędzy operatorami sieci, 
dostawcami energii i konsumentami.  Według niektórych badań rozpowszechnienie 
inteligentnych liczników mogłoby obniżyć zużycie energii nawet o 10%.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Po publikacji komunikatu z dnia12 marca 2009 roku stanowiącego podstawę tego 
sprawozdania z własnej inicjatywy Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na 
szeroką skalę, które dzięki cennemu wkładowi ze strony ekspertów i badań sektorowych 
pozwoliły wyjaśnić, w jaki sposób ICT mogą przyczynić się do racjonalizacji zużycia energii.

Zostały również wyodrębnione niektóre sektory gospodarki na szczeblu europejskim, w 
których korzystanie z ICT pozwala na realizowanie ambitnych celów w zakresie oszczędności 
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energii, określona została również rola Komisji w zachęcaniu do stosowania nowych 
technologii. 

Jedna z głównych barier w stosowaniu ICT na szeroką skalę jest ściśle związana z brakiem 
wspólnych metod i narzędzi pomiaru, ilościowego określania i zarządzania zdalnym 
odczytem do pomiaru zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Zalecenie Komisji z dnia 9 października 2009 roku wzywa więc sektor ICT do opracowania 
do końca 2010 roku wspólnych metod, mających na celu zdefiniowanie wspólnych 
specyfikacji dla inteligentnych systemów pomiarowych. Proponuje również harmonogram 
wprowadzania inteligentnych liczników w domach Europejczyków oraz analizuje, jakie są 
opcje prawne, aby przyśpieszyć realizację celów na 2020 rok.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawodawczyni zasadniczo zgadza się z głównymi wytycznymi komunikatu oraz z 
zaleceniem Komisji. Uważa również, że szersze zastosowanie technologii informacyjno 
komunikacyjnych (ICT) będzie działać stymulująco na europejski przemysł oraz na rynek 
nowych technologii. Z uwagi na powyższe sprawozdawczyni jest zdania, iż powinno się 
położyć większy nacisk na niektóre środki uznane za priorytetowe dla osiągnięcia 
europejskich celów. Środki te dotyczą w szczególności:

 normalizacji przyrządów pomiarowych: brak wspólnych metod i przyrządów 
pomiarowych stwarza wiele przeszkód w szybkim rozprzestrzenianiu się narzędzi oraz 
innowacji ICT; sprawozdawczyni uważa, że w tej dziedzinie należy jak najszybciej 
przyjąć wiążące środki oraz precyzyjny harmonogram, który będzie respektowany przez 
wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze. W tej perspektywie Komisja powinna 
wziąć pod uwagę już istniejące w niektórych miejscach w Europie kryteria pomiaru, 
które do tej pory okazały się skutecznie przyczyniać do zmniejszenia zużycia energii i 
powodować jednoczesny wzrost efektywności energetycznej i znaczące korzyściami 
finansowe dla użytkowników końcowych.  Takie doświadczenia powinny zatem stanowić 
przykład dobrej praktyki oraz punkt wyjścia do określenia najniższego wspólnego 
europejskiego mianownika technologicznego. Poza funkcją pomiarową w ramach 
normalizacji należy przewidzieć dostęp do informacji umownych i dotyczących zużycia, 
możliwość łączenia się z centralnymi systemami operatorów za pośrednictwem sieci 
elektrycznej oraz urządzenie umożliwiające podłączenie i odłączenie urządzeń 
wykorzystywanych na odległość. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że zarządzanie 
większością transakcji handlowych oraz podstawowymi czynnościami na licznikach na 
odległość, bez interwencji na miejscu, również pozytywnie wpływa na zmniejszenie 
emisji CO2. W podobny sposób należy podejść do pomiaru zużycia gazu, wprowadzając 
korzyści płynące z zastosowania inteligentnych liczników (smart meter) również do sieci 
dystrybucji gazu ziemnego. Wreszcie, wdrażanie inteligentnych liczników na poziomie 
europejskim będzie miało zasadnicze znaczenie dla inteligentnych samochodów (smart 
cars), które będą podstawowym środkiem przemieszczania się w bliskiej przyszłości. 
Jeżeli chodzi o wybór instrumentu prawnego, trzeba będzie wybrać środki pozwalające 
na jak najszybszą normalizację. W tym kontekście nie wyklucza się możliwości 
sformuowania zalecenia, jeżeli podejście legislacyjne okaże się zbyt kosztowne pod 
względem finansowym i administracyjnym.
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 rozpoczęcia projektów pilotażowych: sprawodawczyni uważa, że aby technologie ICT 
mogły być rozpowszechniane na szeroką skalę, należy wspierać partnerstwa pomiędzy 
sektorami oraz zwrócić uwagę społeczności miejskich i władz lokalnych na poprawę 
wydajności energetycznej poprzez ICT.  W tej kwestii Komisja oraz państwa 
członkowskie będą musiały włożyć więcej wysiłku w uruchomienie projektów 
pilotażowych za pomocą dostępnych środków, programów badawczych lub w tworzenie 
nowych szczegółowych projektów.

 różnorodnych zastosowań ICT: poprawa wydajności energetycznej wymaga 
jednoczesnego podjęcia środków mających na celu zmniejszenie zużycia oraz lepsze 
zarządzanie produkcją i świadczeniem usług. Sprawodawczyni podkreśla duży udział 
ICT w osiągnięciu wspólnych celów energetycznych oraz twierdzi, że zastosowania do 
dziś wykorzystywane w niewystarczającym stopniu w przyszłości będą musiały być 
coraz bardziej obecne w różnych sektorach gospodarki. Szybkie rozpowszechnienie 
rozwiązań opartych na ICT wymaga również rozpowszechnienia na szeroką skalę łączy 
szerokopasmowych.

 rozpowszechniania dobrych praktyk: społeczeństwo w Europie koncentruje się coraz 
bardziej w aglomeracjach miejskich; w związku z tym, aby osiągnąć ambitne cele 
dotyczące ograniczenia emisji CO2 oraz wydajności energetycznej, ważna będzie dobra 
organizacja i skuteczne działanie średnich i dużych miast. Sprawodawczyni podkreśla, że 
wykorzystanie ICT w zarządzaniu aglomeracjami miejskimi i ich organizacji posiada 
ogromny potencjał zwiększenia wydajności energetycznej. Projekt „inteligentnych miast” 
(„smart cities”) oraz inicjatywa „Porozumienia między Burmistrzami” („Convenant of 
Mayors”) świetnie pokazują jak odnieść sukces miejski. Dzięki pomocy ICT udane 
zorganizowanie miasta może w zasadniczy sposób zmniejszyć zużycie energii w 
miastach. Należy promować rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz zwiększać 
świadomość władz lokalnych w zakresie potencjału, jaki oferują do wykorzystania ICT.


