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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na 
energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo
(2009/2228(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 12. marca 2008 o mobilizácii 
informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné 
nízkouhlíkové hospodárstvo (KOM(2009)0111) a následné odporúčanie z 9. októbra 2009 
(C(2009)7604),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Investície do budúcej Európy 
(KOM(2009)0036),

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008, najmä na 
ciele stanovené v oblasti klímy a energetiky,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy 
(KOM(2008)0800),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zlepšenie energetickej účinnosti 
prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (KOM(2008)0241),

– so zreteľom na politickú dohodu medzi Parlamentom a Radou vo veci návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) 
(KOM(2008)0780),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 16. decembra 2008 s názvom Akčný plán 
zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe (KOM(2008)0886),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán pre energetickú účinnosť: 
Využitie potenciálu (KOM(2006)0545),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7–0000/2010),

A. keďže regulácia zmeny klímy si vyžaduje prijatie osobitných opatrení zameraných na 
zníženie spotreby energie a emisií uhlíka,

keďže ambiciózne ciele, ktoré si pre oblasť klímy a energetiky do roku 2020 stanovila Únia, 
bude možné dosiahnuť len prostredníctvom súboru energetických a ďalších 
zodpovedajúcich opatrení,

B. keďže odvetvie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa podieľa približne 
8% na spotrebe elektrickej energie a 2% na emisiách uhlíka v Európe (1,75% je 
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výsledkom využívania produktov a služieb IKT a 0,25% je výsledkom ich výroby),

C. keďže IKT môže prostredníctvom celej rady aplikácií prispieť k zvýšeniu energetickej 
účinnosti; taktiež, keďže tieto aplikácie neboli do dnešnej doby dostatočne využívané,

D. keďže obchodné organizácie, najmä v odvetví dopravy a stavebníctva, zohrávajú dôležitú 
úlohu pri znižovaní energetickej náročnosti tým, že podporujú využívanie IKT u svojich 
zamestnancov,

E. keďže na meranie a monitorovanie efektívnosti spotreby energie sú potrebné kompatibilné 
metodológie a nástroje; keďže zavedenie inteligentných meračov môže znížiť spotrebu 
energie až o 10%,

F. keďže využívanie týchto technológií priamo súvisí so zavedením a šírením širokého 
pásma v Európe,

G. keďže je treba čo najlepšie využiť opatrenia, ktoré sa do dnešného dňa prijali v rámci 
európskej politiky výskumu a inovácií ako aj výmenu informácií a osvedčených postupov,

H. keďže niektoré právomoci v oblasti územného plánovania, dodávok energie, bytovej 
výstavby a riadenia dopravy sú v rukách členských štátov, regiónov alebo miestnych 
orgánov,

I. keďže je dôležité informovať spotrebiteľa o nových technológiách a ich prípadnom 
energetickom a hospodárskom prínose,

J. so zreteľom na prínosy v oblasti životného prostredia, ktoré vznikli v dôsledku toho, že 
IKT umožnila rôznym odvetviam vystupovať on-line,

1. víta oznámenie a následné odporúčanie Komisie a súhlasí s ich hlavnými bodmi;
domnieva sa, že pri výbere právneho nástroja a prijímaní spoločných a záväzných opatrení 
na európskej úrovni je treba zohľadniť administratívnu a hospodársku záťaž pre priemysel 
a európskych občanov;

2. vyzýva preto Komisiu, aby do konca roku 2010 predložila súbor odporúčaní s cieľom 
zabezpečiť, aby inteligentné merače boli zavedené podľa harmonogramu stanoveného 
v treťom balíčku opatrení pre vnútorný trh s energiou a aby boli pre ne definované 
minimálne funkčné požiadavky, ktoré by spotrebiteľom umožnili lepšie regulovať vlastnú 
spotrebu energie a uľahčili zavádzanie nových služieb v oblasti energetiky a zriadenie 
inovačnej, harmonizovanej a interoperabilnej inteligentnej európskej rozvodovej siete 
pri zohľadnení všetkých osvedčených postupov, ktoré sa uplatňujú v niektorých členských 
štátoch;

3. konštatuje, že porovnávanie údajov jednotlivých členských štátov a zlepšenie energetickej 
účinnosti sa môže zabezpečiť len prostredníctvom prijatia spoločnej metodiky merania 
spotreby energie a emisií uhlíka; rovnako zdôrazňuje, že je treba urýchlene pristúpiť k 
štandardizácii IKT s cieľom zaviesť on-line technológie a služby, z ktorých môžu ťažiť 
občania a podniky EÚ, zastáva názor, že štandardizácia by sa mala okrem meracích 
funkcií týkať aj prístupu k zmluvným informáciám a informáciám o spotrebe, 
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komunikácie s centrálnymi systémami prevádzkovateľov prostredníctvom elektrickej siete 
a zariadenia, ktoré umožňuje diaľkové pripojenie a odpojenie dodávok;

4. domnieva sa, že IKT môžu prispieť k energetickým úsporám tým, že budú neustále 
sledovať údaje a umožnia tak optimalizáciu verejnej a súkromnej spotreby energie a 
zlepšenie energetickej účinnosti v mnohých odvetviach;

5. konštatuje, že IKT sa môžu uplatniť mnohými spôsobmi v oblastiach ako stavebníctvo, 
doprava, logistika, osvetlenie, elektrina, kúrenie a ventilácia a môžu pomôcť zlepšiť 
energetickú účinnosť a jej riadenie;

6. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky odvetvia využívajúce energiu musia v rámci 
svojich možností prispieť k zlepšeniu energetickej účinnosti; konštatuje, že splnenie 
globálneho cieľa stanoveného na európskej úrovni bude závisieť od celkových úspor 
energie dosiahnutých na všetkých nižších úrovniach;

7. domnieva sa, že k oživeniu európskeho hospodárstva je treba predovšetkým investovať 
do nových technológií a najmä šírenia širokého pásma v rôznych členských štátoch ako
do prostriedku na zabezpečenie hospodárskeho rastu, prístupu k novým systémom 
a aplikáciám pre ešte väčší počet občanov a podnikov EÚ a na splnenie cieľov v oblasti 
energetickej účinnosti, ktoré si Európska únia predsavzala splniť do roku 2020;

8. nabáda k rozvíjaniu a šíreniu služieb on-line (bankové služby, elektronický obchod, e-
goverment, eHealth) s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných verejnosti a zároveň 
znížiť emisie uhlíka; vyzýva členské štáty, aby rozvíjali takéto služby, ktoré okrem 
šetrenia času občanov umožňujú aj redukciu mestskej dopravy;

9. odporúča rozšíriť rozsah smernice o energetickej náročnosti budov aj na menšie budovy a 
do vykonávacích opatrení týkajúcich sa energetickej účinnosti začleniť aj IKT; domnieva 
sa, že verejnosť by mala mať prístup k certifikátom energetickej náročnosti verejných 
budov, ktoré by sa mali tiež dať ľahko porovnávať;

10. domnieva sa, že široké využite IKT podporí európsky priemysel a trh s novými 
technológiami zameranými na zlepšenie energetickej účinnosti; domnieva sa, že v tomto 
procese modernizácie zohráva výskum významnú úlohu; vyzýva členské štáty, aby 
podporovali verejné a súkromné investície do energetickej účinnosti s cieľom vytvoriť a 
zaviesť technológie, ktoré sa dajú ľahko obnoviť a ktoré prispievajú ku zlepšovaniu 
kvality životného prostredia v mestských centrách;

11. domnieva sa, že v záujme optimalizácie výroby energie a distribučných sietí je dôležité čo 
najskôr podporiť využívanie inteligentných meracích systémov;

12. vyjadruje pochvalu členským štátom, ktoré už zaviedli pilotné projekty týkajúce sa 
inteligentných meracích systémov a nabáda ostatné členské štáty, aby tak tiež urobili čo 
najskôr; vyzýva Komisiu, aby sa prostredníctvom existujúcich finančných a výskumných 
nástrojov podieľala na financovaní čo najväčšieho počtu rozsiahlych projektov;

13. víta vytvorenie pracovnej skupiny pre inteligentné meracie systémy, ktorá vznikla v rámci 
Komisie a odporúča, aby táto skupina riadne zohľadnila názory všetkých zúčastnených 
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strán a najmä spotrebiteľov; žiada Komisiu, aby Parlamentu poskytovala pravidelné 
správy o pokroku práce tejto skupiny;

14. vyzýva Komisiu, aby na základe práce tejto pracovnej skupiny zvážila vypracovanie 
oznámenia o inteligentných meracích systémoch, v ktorom by

a. určila prekážky, ktoré bránia širokému uplatňovaniu inteligentných meracích 
systémov,

b. navrhla postup pre rýchle vypracovanie minimálnych spoločných funkčných 
požiadaviek pre inteligentné meracie systémy;

c. vypracovala plán pre zavedenie týchto systémov v členských štátoch a

d. zriadila systém zberu informácií o osvedčených postupoch v tejto oblasti;

15. domnieva sa, že je absolútne nevyhnutné, aby sa členské štáty do konca roku 2010 
dohodli na spoločných minimálnych funkčných požiadavkách na inteligentné meracie 
systémy, ktoré by spotrebiteľom poskytovali informácie o vlastnej spotrebe energie a 
umožnili im regulovať túto spotrebu čo najúčinnejšie;

16. vyzýva Komisiu, aby vytvorila záväzný harmonogram, ktorý budú musieť dodržať všetky 
odvetvia IKT a členské štáty, aby sa mohli splniť ciele v oblasti zníženia množstva emisií 
uhlíka;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisie a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V decembri 2008 si Európska únia stanovila ambiciózne ciele v súvislosti s dosiahnutím 
energetických úspor a znížením množstva emisií uhlíka do roku 2020. Aby mohli byť tieto 
ciele splnené, Komisia vo svojom oznámení z 12. marca 2009 určila ako prostriedok na 
zlepšenie energetickej účinnosti v jednotlivých členských štátoch informačné a komunikačné 
technológie (IKT).

Úlohy IKT

IKT môžu:

prispieť k sledovaniu a riadeniu spotreby energie v rôznych odvetviach, najmä v stavebníctve 
a doprave;

ponúknuť nové aplikácie a technológie, ktoré zlepšia využitie prírodných zdrojov a prispejú 
k využívaniu ekologickejších výrobných a priemyselných postupov.

Širšie využívanie IKT môže preto prispieť k zlepšeniu energetickej účinnosti v rámci Únie a 
zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ. Nespočetné množstvo aplikácií, ktoré neboli 
do dnešnej doby dostatočne využívané, by mohlo v rade hospodárskych odvetví významne 
prispieť k úspore energie. Patria sem napríklad verejné a súkromné osvetlenie, riadenie 
vykurovania a klimatizácie budov, logistika a doprava a on-line služby.

Komisia vypočítala, že systémy využívajúce IKT môžu znížiť spotrebu energie v budovách –
v súčasnosti približne 40% celkovej energetickej spotreby v Európe – až o 17% a emisie 
uhlíka v doprave až o 27%.

Pre racionálnejšie využívanie energie je obzvlášť dôležité využívanie inteligentných meracích 
systémov, ktoré spotrebiteľom poskytujú úplné informácie v reálnom čase o spotrebe energie 
a jej cene.

Inteligentné meracie systémy umožňujú dvojsmerný tok informácií medzi prevádzkovateľmi 
siete, dodávateľmi energie a spotrebiteľmi. Podľa niektorých štúdií by zavedenie 
inteligentných meracích systémov mohlo viesť k zníženiu spotreby energie až o 10%.

Stanovisko Komisie

Po zverejnení oznámenia Komisie z 12. marca 2009, z ktorého vychádza aj táto správa, 
Komisia otvorila širokú verejnú diskusiu, ktorá s významným prispením odborníkov a štúdií 
vypracovaných za jednotlivé odvetvia, umožnila vyjasniť, akým spôsobom môžu IKT pomôcť 
zlepšiť energetickú účinnosť.
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V rámci Európy boli vymedzené niektoré hospodárske odvetvia, pri ktorých využívanie IKT 
umožní naplniť ambiciózne ciele úspory energií a rovnako bola vymedzená aj úloha, ktorú by 
Komisia mala zohrávať pri podnecovaní využívania týchto nových technológií.

Jednou z hlavných prekážok širokého využitia IKT je nedostatok spoločných metód a 
nástrojov merania, hodnotenia množstva a riadenia čítania stavu meračov spotreby energie a 
emisií uhlíka.

Komisia preto vo svojom odporúčaní z 9. októbra 2009 vyzýva IKT, aby do roku 2010 
definovali spoločnú metodiku pre vypracovanie spoločných požiadaviek na inteligentné 
meranie. Navrhuje tiež plán zavedenia inteligentných meračov v európskych domácnostiach a 
zaoberá sa rôznymi možnosťami právnej úpravy, ktoré by umožnili rýchlejšie splnenie cieľov, 
stanovených na rok 2020.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa súhlasí s hlavnými bodmi oznámenia a odporúčania Komisie. Domnieva sa 
tiež, že širšie využitie IKT povzbudí európsky priemysel a trhy s novými technológiami. Na 
základe toho je presvedčená, že by sa mal klásť väčší dôraz na niektoré prioritné opatrenia, 
aby sa dosiahli ciele EÚ. Medzi tieto opatrenia patria:

 štandardizácia nástrojov merania: mnohé z prekážok rýchleho zavedenia nástrojov IKT a 
inovácií majú svoj pôvod v absencii spoločných metód a nástrojov merania.
Spravodajkyňa sa domnieva, že v tejto oblasti je treba čo najskôr prijať záväzné opatrenia 
a podrobný harmonogram, ktoré budú musieť dodržiavať všetky podniky činné v danom 
odvetví. V tomto smere by Komisia mala riadne zvážiť kritériá merania používané 
v niektorých častiach Európy, ktoré zaznamenali konkrétne úspechy pri znižovaní 
spotreby energie a zlepšovaní energetickej účinnosti a ktoré tak priniesli významné 
hospodárske výhody konečným spotrebiteľom. Tieto skúsenosti by preto mali 
predstavovať príklad osvedčených postupov, z ktorých je treba vychádzať pri definícii 
minimálneho spoločného technologického menovateľa pre Európu. Štandardizácia by sa 
mala okrem meracích funkcií týkať aj prístupu k zmluvným informáciám a informáciám 
o spotrebe, komunikácie s centrálnymi systémami prevádzkovateľov prostredníctvom 
elektrickej siete a zariadenia, ktoré umožňuje diaľkové pripojenie a odpojenie dodávok.
Vykonávanie veľkej väčšiny obchodných transakcií a hlavných meraní na diaľku bude 
mať tiež pozitívne účinky, keďže sa znížia emisie uhlíka v dôsledku toho, že nebude 
potrebné vykonať zákrok na mieste. Podobný prístup by sa mal uplatňovať aj pri 
plynových meračoch, čím by z výhod inteligentného systému merania mohla ťažiť aj 
distribučná sieť zemného plynu. V neposlednom rade má zavedenie inteligentných 
meracích systémov v celej Európe zásadný význam pre inteligentné vozidlá, na ktorých 
bude spočívať mobilita v blízkej budúcnosti. Mal by sa vybrať ten právny nástroj, ktorý 
umožní, aby sa štandardizácia zaviedla čo najskôr. V tejto súvislosti netreba vylúčiť 
možnosť využitia odporúčania, ak sa preukáže, že nástroj legislatívneho typu je 
z finančného alebo administratívneho hľadiska príliš náročný.

 spustenie pilotných projektov: spravodajkyňa sa domnieva, že s cieľom zabezpečiť 
masové zavedenie IKT, je treba podporovať partnerstvá medzi jednotlivými odvetviami a 
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informovať miestne a regionálne orgány o prínosoch v oblasti úspory energie, ktoré môže 
využívanie IKT poskytnúť. V tejto súvislosti by Komisia a členské štáty mali vyvinúť 
väčšie úsilie v oblasti spustenia pilotných projektov, pričom by sa mali opierať 
o existujúce nástroje a výskumné programy alebo vypracovať nové projekty na mieru.

 široká škála aplikácií IKT: zlepšenie energetickej účinnosti si vyžaduje prijatie súboru 
opatrení zameraných na zníženie spotreby energie a zlepšenie riadenia výroby a služieb 
zásobovania. Spravodajkyňa zdôrazňuje významný prínos IKT pri plnení stanovených 
spoločných cieľov v oblasti energie a domnieva sa, že aplikácie, ktoré boli nedostatočne 
využívané, by mali v rôznych hospodárskych odvetviach nájsť v budúcnosti širšie 
uplatnenie. Rýchle šírenie riešení využívajúcich IKT si tiež vyžaduje rozsiahle zavedenie 
širokého pásma.

 šírenie osvedčených postupov: európska populácia sa čoraz viac koncentruje 
do mestských aglomerácií. Pre splnenie ambicióznych cieľov v súvislosti so znižovaním 
množstva emisií uhlíka a energetickou účinnosťou bude preto dôležitá dobrá organizácia 
a bezproblémové fungovanie stredných a veľkých miest. Spravodajkyňa zdôrazňuje, že 
využívanie IKT pri riadení a organizácii mestských oblastí môže významne prispieť 
k zvýšeniu energetickej účinnosti. Projekt ‚Smart cities“ a iniciatíva „Pakt starostov“ 
ukázali spôsob, akým možno napredovať. Účinná mestská organizácia, ktorá je 
výsledkom použitia IKT, môže významne znížiť energetický dopad mestských oblastí. Je 
potrebné rozširovať osvedčené postupy a šíriť informácie o výhodách IKT u miestnych 
politických činiteľov.


