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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spodbujanju uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje 
prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika
(2009/2228(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. marca 2008 o spodbujanju uporabe 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko 
učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (KOM(2009)0111) Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskemu in socialnemu odboru ter Odboru regij in 
ob upoštevanju nadaljnjega priporočila z dne 9. oktobra (C(2009)7604),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Naložbe danes za Evropo jutri (KOM 
(2009)0036),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z zasedanja 11. in 12. decembra 2008, zlasti 
navedenih podnebnih in energetskih ciljev,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o Evropskem načrtu za oživitev gospodarstva 
(KOM(2008)0800),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Povečanje energijske učinkovitosti z 
informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami (KOM(2008)0241),

– ob upoštevanju političnega sporazuma med Parlamentom in Svetom o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) 
(KOM(2008)0780),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. decembra 2008 z naslovom Akcijski načrt za 
uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v Evropi (KOM(2008)0886),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: 
uresničitev možnosti (KOM(2006)0545),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2010),

A. ker je za nadzorovanje podnebnih sprememb potrebno sprejeti posebne ukrepe za 
zmanjšanje porabe energije in ogljikovih emisij;

B. ker se ambiciozni podnebni in energetski cilji, ki si jih je Unija zastavila do leta 2020, 
lahko dosežejo samo s prepletanjem energetskih in drugih pomembnih ukrepov;

C. ker sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) porabi približno 8 % 
električne energije in povzroči 2 % ogljikovih emisij v Evropi (1,75 % zaradi uporabe 
izdelkov in storitev IKT, 0,25 % pa zaradi njihove proizvodnje);
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D. ker lahko informacijske in komunikacijske tehnologije zaradi različnih aplikacij 
pripomorejo k energetski učinkovitosti;  ker je bila uporaba tovrstnih aplikacij doslej 
pomanjkljiva;

E. ker imajo trgovinske organizacije, zlasti v prometnem in gradbenem sektorju, ključno 
vlogo pri zmanjševanju energetske intenzivnosti s spodbujanjem uporabe informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij vseh, ki delujejo v teh sektorjih;

F. ker so potrebne združljive metode in orodja za merjenje in spremljanje učinkovitosti 
energetske porabe; ker lahko uvedba pametnih števcev zmanjša porabo energije do 10 %;

G. ker je uporaba teh tehnologij neposredno povezana z uvajanjem in razvojem 
širokopasovnih storitev v Evropi;

H. ker morajo biti doslej sprejeti ukrepi v evropski raziskovalni in inovativni politiki, 
izmenjava informacij in dobre prakse vključeni tako, da bodo dosegali kar najboljšo 
učinkovitost;

I. ker so nekatere odgovornosti in pristojnosti pri upravljanju prostorskega načrtovanja, 
oskrbe z energijo, javnih stavb in prometa v rokah nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov;

J. ker je pomembno ozaveščati potrošnike o novih tehnologijah in njihovih potencialnih 
gospodarskih in energetskih koristih;

K. ob upoštevanju okoljskih koristi informacijskih in komunikacijskih tehnologij zaradi 
prisotnosti različnih sektorjev na spletu,

1. pozdravlja sporočilo Komisije in kasnejše priporočilo ter podpira njune širše smernice;
meni, da mora proces izbiranja zakonodajnega instrumenta in sprejemanja obvezujočih 
skupnih ukrepov na evropski ravni upoštevati upravne in finančne obremenitve za javnost 
in industrijo EU;

2. zato zahteva od Komisije, naj do konca leta 2010 predstavi sklop priporočil, da se 
zagotovi uvedba pametnih števcev v skladu z rokom, določenim v tretjem zakonodajnem 
paketu za energetski trg, in da se določijo minimalne funkcije za pametne števce, s tem pa 
potrošnikom omogočijo boljše zmožnosti za izboljšanje njihove porabe energije in 
olajšana uvedba novih energetskih storitev ter inovativnih, usklajenih in združljivih 
evropskih pametnih omrežij, ob upoštevanju vseh dokazano najboljših praks, ki se 
uporabljajo v nekaterih državah članicah;

3. opozarja, da je sprejetje skupnih metod za merjenje porabe energije in izpusta ogljikovih 
emisij edini način za zagotovitev primerljivosti dobljenih podatkov v različnih državah 
članicah in za povečanje energetske učinkovitosti; nadalje poudarja, da je potrebno čim 
prej standardizirati informacijske in komunikacijske tehnologije, da bi bile tehnologije in 
storitve, koristne za državljane EU, dostopne na spletu; meni, da mora standardizacija 
vključevati, razen funkcij merjenja, tudi dostop do pogodbenih informacij in podatkov 
porabe, komunikacijo s centralnimi sistemi prek elektroenergetskih omrežij in povezavo 
na daljavo ter prekinitev oskrbe;
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4. meni, da informacijske in komunikacijske tehnologije lahko privarčujejo energijo z 
omogočanjem nepretrganega spremljanja podatkov, da se tako izboljša javna in zasebna 
poraba energije in izboljša energetska učinkovitost v mnogih sektorjih;

5. opozarja, da se informacijske in komunikacijske tehnologije lahko na različne načine 
uporabijo za izboljšanje energetske učinkovitosti in gospodarjenja z energijo v sektorjih 
stavb, prometa, logistike, razsvetljave, električne energije, gretja in hlajenja;

6. v povezavi s tem poudarja, da si morajo vsi sektorji, ki uporabljajo energijo, čim bolj 
prizadevati za izboljšanje energetske učinkovitosti; opozarja, da bo uresničevanje 
evropskega cilja o vsesplošnem varčevanju z energijo odvisno količine energije, 
privarčevane na nižjih ravneh;

7. meni, da je treba v veliko državah članicah dati prednost krepitvi evropskega 
gospodarstva, tako da se vlaga v nove tehnologije, zlasti v razvoj širokopasovnih storitev 
za zagotovitev gospodarske rasti, ter zagotavljanju dostopa do novih sistemov in aplikacij 
za vse večje število državljanov in podjetij EU in uresničevanju ciljev energetske 
učinkovitosti, ki jih je EU zastavila do leta 2020;

8. poziva, naj se razvijejo in uvedejo spletne storitve (bančništvo, e-trgovanje, e-uprava, e-
zdravstvo), da se izboljša kakovost storitev, ponujenih javnosti, hkrati pa zmanjšajo 
ogljikove emisije; poziva države članice, naj razvijejo tovrstne storitve, ki ljudem 
prihranijo čas, poleg tega pa zmanjšajo uporabo mestnega prevoza;

9. priporoča, naj se razširi področje uporabe direktive o energetski učinkovitosti stavb in 
vključijo manjše stavbe ter uvedejo informacijske in komunikacijske tehnologije v ukrepe 
za izvajanje energetske učinkovitosti; meni, da morajo biti certifikati o energetski 
učinkovitosti javnih stavb dostopni javnosti in enostavni za primerjanje;

10. meni, da bo širša uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij spodbudila 
evropsko industrijo in povečala trg novih energijsko učinkovitih tehnologij; meni, da 
imajo raziskave v tem postopku modernizacije pomembno vlogo; poziva države članice, 
naj zagotovijo spodbude za javne in zasebne naložbe v energetsko učinkovitost, da se 
oblikujejo in razvijejo enostavno ponovljive tehnologije, za izboljšanje kakovosti okolja v 
mestnih območjih; 

11. meni, da je treba za izboljšanje proizvodnje energije in elektroenergetskih omrežij čim 
prej začeti spodbujati pametne števce;

12. izraža pohvalo državam članicam, ki so že začele izvajati pilotne projekte za pametno 
merjenje in poziva ostale države članice k čimprejšnjemu napredku na tem področju;
poziva Komisijo, naj sofinancira čim večje število velikih projektov z uporabo namenskih 
obstoječih finančnih in raziskovalnih instrumentov;

13. pozdravlja ustanovitev delovne skupine za pametno merjenje znotraj Komisije in 
priporoča, naj upošteva mnenja vseh zainteresiranih strani, zlasti potrošnikov; poziva 
Komisijo, naj Parlamentu zagotavlja redna poročila o napredku pri delu te skupine;

14. poziva Komisijo, naj na podlagi dela te delovne skupine sestavi sporočilo o pametnem 
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merjenju, ki bo:

a. določilo ovire za razširjeno uporabo pametnega merjenja,

b. predlagalo postopek za hitro sestavo skupnih minimalnih funkcionalnih specifikacij za 
sisteme pametnega merjenja;

c. določilo načrt za uvajanje tovrstnih sistemov v državah članicah in 

d. vzpostavilo sistem za združevanje najboljših praks na tem področju;

15. meni, da morajo države članice do konca leta 2010 sprejeti minimalne funkcionalne 
specifikacije za sisteme pametnega merjenja, da bi se potrošnikom zagotovile informacije 
o porabi energije in omogočilo čimboljše gospodarjenje z energijo;

16. poziva države članice, naj določijo obvezujoči rok, ki ga morajo upoštevati vsi sektorji 
IKT in države članice, da bi se uresničili cilji zmanjšanja ogljikovih emisij;

17. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija je decembra 2008 zastavila ambiciozne cilje varčevanja z energijo in 
zmanjšanja emisij ogljika do leta 2020. Za uresničevanje teh ciljev je Komisija v sporočilu z 
dne 12. marca 2009 opredelila informacijske in komunikacijske tehnologije kot način za 
izboljšanje energetske učinkovitosti v posameznih državah članicah.

Vloga informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Informacijske in komunikacijske tehnologije lahko pripomorejo k:

nadzorovanju in gospodarjenju s porabo energije v različnih panogah, zlasti v gradbeništvu in 
industriji, in

zagotavljanju novih aplikacij in tehnologij za boljšo uporabo naravnih virov in spodbujanje 
uporabe čistejše proizvodnje in industrijskih postopkov.

Širša uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij tako lahko izboljša energetsko 
učinkovitost v Uniji in izboljša konkurenčnost evropske industrije. Številne aplikacije, ki so 
na voljo in so se doslej premalo uporabljale, imajo v številnih gospodarskih sektorjih veliko 
možnost varčevanja z energijo. Vključujejo nadzorovanje javne in zasebne razsvetljave, 
ogrevanja stavb in klimatizacije, prometa, prometne logistike ter spletnih storitev.

Komisija je izračunala, da lahko sistemi, ki temeljijo na informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah, zmanjšajo porabo energije v stavbah (ocenjuje se, da znaša približno 40 % vse 
porabe energije v Evropi) za do 17 % in zmanjšajo emisije ogljika, ki jih povzroča promet, za 
do 27 %.

Pomembno sredstvo pri racionalizaciji rabe energije je uporaba pametnega merjenja, ki 
potrošnikom v realnem času zagotavlja obsežne informacije o njihovi porabi energije in 
stroških.

Pametno merjenje omogoča dvosmeren informacijski tok med upravljavci omrežij, dobavitelji 
energije in potrošniki. Po nekaterih študijah bi lahko uvedba pametnih števcev zmanjšala 
porabo energije do 10 %.

Stališče Komisije

Po objavi sporočila Komisije z dne 12. marca 2009, na katerem temelji to samoiniciativno 
poročilo, je Komisija začela obsežna javna posvetovanja, ki so zaradi koristnih prispevkov 
strokovnjakov in študij iz posameznih sektorjev pojasnila, kako lahko informacijske in 
komunikacijske tehnologije pomagajo izboljšati energetsko učinkovitost.
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Številni evropski gospodarski sektorji, v katerih se uporabljajo informacijske in 
komunikacijske tehnologije, bodo omogočili, da se bodo dosegli zastavljeni ambiciozni cilji 
varčevanja z energijo.

Eno izmed glavnih ovir za širšo uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij je to, 
da ni skupnega merjenja in upravljanja tehnologij in orodij za pametno merjenje, s katerim bi 
merili porabo energije in ogljikovih emisij.

Priporočilo Komisije z dne 9. oktobra 2009 je zato pozval sektor informacijske in 
komunikacijske tehnologije, da do konca leta 2010 opredeli skupne metode za vzpostavitev 
skupnih specifikacij za pametno merjenje. Prav tako predlaga načrt za uvedbo pametnih 
števcev v evropskih gospodinjstvih in preučuje številne zakonodajne možnosti, da se pospeši 
postopek uresničevanja zastavljenih ciljev do leta 2020.

Stališče poročevalke

Poročevalka podpira širše smernice sporočila in priporočila Komisije. Nadalje meni, da bo 
širša uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij spodbudila evropsko industrijo in 
povečala trg novih tehnologij. Na podlagi tega meni, da je treba večjo pozornost nameniti 
številnim prednostnim sredstvom za doseganje ciljev EU, kar vključuje:

 standardizacijo merilnih instrumentov: številne ovire za hitro uvedbo orodij in inovacij 
informacijske in komunikacijske tehnologije se lahko pripišejo dejstvu, da ni skupnih 
metod in orodij merjenja. Poročevalka meni, da je treba čim prej sprejeti obvezujoče 
ukrepe in določiti natančne roke, ki jih morajo upoštevati vsa podjetja v tem sektorju.   
Glede na to bi morala Komisija upoštevati merila merjenja, ki se že uporabljajo v 
nekaterih delih Evrope in so se že izkazala za oprijemljiv prispevek pri zmanjšanju
porabe energije in izboljšanju energetske učinkovitosti, s tem pa zagotavljanju 
pomembnih gospodarskih koristi končnim uporabnikom. To bi morala biti najboljša
praksa, na podlagi katere bi se določil tehnološko najnižji skupni imenovalec za Evropo.
Standardizacija bi morala zajemati funkcije merjenja ter dostop do pogodbenih informacij 
in podatkov o porabi, komunikacijo s centralnimi sistemi operaterjev prek 
elektroenergetskega omrežja in priključitve na daljavo ter prekinitev oskrbe. Poleg tega 
bo urejanje večine trgovinskih transakcij in glavnih operacij merjenja na daljavo 
pozitivno vplivalo na zmanjševanje ogljikovih emisij, tako da ne bo treba posredovati na 
mestu samem. Podoben pristop je treba ubrati pri merjenju porabe plina, ker bi imelo 
omrežje oskrbe z zemeljskim plinom koristilo pametnega merjenja. Navsezadnje je 
uvedba pametnega merjenja po Evropi zelo pomembna za pametne avtomobile, na 
katerih bo v bližnji prihodnosti temeljila mobilnost. Ustrezen pravni instrument je tisti, ki 
bo omogočil najhitrejšo standardizacijo. V zvezi s tem pa se ne izključuje uporaba 
priporočila, če se izkaže, da bi zakonodajni pristop vključeval preveč finančnih in 
upravnih ovir.

 začetek pilotnih projektov: poročevalka meni, da je treba spodbujati medsektorsko 
sodelovanje, da se zagotovi širša uvedba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 
lokalne in regionalne organe pa ozavestiti glede koristi energetske učinkovitosti, ki jih 
lahko omogočijo informacijske in komunikacijske tehnologije. V zvezi s tem si morajo 
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Komisija in države članice močneje prizadevati za začetek izvajanja pilotnih projektov z 
uporabo obstoječih orodij in raziskovalnih programov ali oblikovanjem novih in posebej 
zasnovanih projektov.

 široka izbira aplikacij informacijske in komunikacijske tehnologije: izboljšanje 
energetske učinkovitosti zahteva sprejetje prepletenih ukrepov, da se zmanjša poraba ter 
izboljša vodenje proizvodnje in opravljanja storitev. Poročevalka opozarja na velike 
koristi, ki jih lahko imajo informacijske in komunikacijske tehnologije pri uresničevanju 
skupnih energetskih ciljev, in meni, da se morajo aplikacije, ki se niso dovolj uporabljale, 
v prihodnosti v različnih gospodarskih sektorjih bolj izkoristiti. Hitro uvajanje rešitev, ki 
temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji, zahteva tudi široko uvajanje 
širokopasovnih storitev.

 širjenje dobre prakse: prebivalstvo Evrope je vedno bolj zgoščeno v urbanih območjih.
Boljša organizacija in vodenje srednje velikih in velikih mest bo zato pomemben 
dejavnik pri uresničevanju ambicioznega cilja zmanjšanja ogljikovih emisij in energetske 
učinkovitosti. Poročevalka poudarja, da lahko uporaba informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij pri organiziranju in vodenju urbanih območij lahko bistveno pripomore k 
izboljšanju energetske učinkovitosti. Projekti za pametna mesta in pobuda konvencije 
županov so se izkazali za napredek. Urbana organizacija, učinkovita zaradi uporabe 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij, lahko bistveno zmanjša energetski vpliv v 
mestnih območjih. Ukrepati je treba za širjenje dobre prakse in ozaveščanje lokalnih 
nosilcev odločanja glede koristi, ki jih ponujajo informacijske in komunikacijske 
tehnologije.


