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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången 
till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp
(2009/2228(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om att utnyttja 
informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en 
energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (KOM(2009)0111) samt den 
efterföljande rekommendationen av den 9 oktober 2009 (K(2009)7604,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Investera nu i morgondagens Europa” 
(KOM(2009)0036),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 11–12 december 2008, och i 
synnerhet målen på klimat- och energiområdet,

– med beaktande av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa (KOM(2008)0800),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Hur informations- och 
kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet” (KOM(2008)0241),

– med beaktande av den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet 
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda 
(omarbetning) KOM(2008)0780),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Handlingsplan för utbyggnaden av 
intelligenta transportsystem i Europa” (KOM(2008)0886),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Handlingsplan för energieffektivitet: att 
förverkliga möjligheterna” (KOM(2006)0545),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2010), och av 
följande skäl:

A. För att bemästra klimatförändringarna krävs särskilda åtgärder för att minska 
energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

B. De ambitiösa klimat- och energimål som EU har fastställt fram till 2020 kan bara 
uppfyllas genom en kombination av energiåtgärder och andra relevanta åtgärder.

C. Informations- och kommunikationssektorn (IKT-sektorn) står för ca åtta procent av 
elförbrukningen och för två procent av koldioxidutsläppen i Europa (11,75 procent härrör 
från användningen av IKT-produkter och -tjänster och 0,25 procent från framställningen 
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av dessa).

D. IKT-sektorn kan bidra till energieffektiviteten genom en rad tillämpningar, som hittills 
inte har utnyttjats i tillräcklig grad,

E. Branschorganisationerna inom framför allt transport- och byggsektorn har en viktig roll att 
spela för att minska energiförbrukningen genom att verka för att de anställda inom dessa 
sektorer använder informations- och kommunikationsteknik.

F. Mätningen och övervakningen av energiförbrukningen förutsätter kompatibla metoder och 
verktyg. Installationen av smarta räknare kan minska energiförbrukningen med upp till 
tio procent.

G. Användningen av denna teknik är direkt kopplade till utbyggnaden och utvecklingen av 
bredband i Europa.

H. De åtgärder som hittills vidtagits inom ramen för den europeiska forsknings- och 
innovationspolitiken samt utbytet av information och bästa metoder behöver integreras i 
större utsträckning.

I. Ansvaret och befogenheterna när det gäller fysisk planering, energiförsörjning, 
förvaltningen av offentliga byggnader och trafikstyrningen åligger nationella, regionala 
och lokala myndigheter.

J. Det är viktigt att öka konsumenternas medvetenhet om ny teknik och potentiella 
ekonomiska och energimässiga vinster som kan göras.

K. Informations- och kommunikationstekniken innebär miljömässiga vinster genom olika
sektorers närvaro på nätet.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och den efterföljande 
rekommendationen och stöder de allmänna riktlinjerna däri. När lagstiftning och bindande 
gemensamma åtgärder ska antas på EU-nivå bör man ta hänsyn till de administrativa och 
ekonomiska kostnaderna för näringslivet och EU-medborgarna.

2. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att före utgången av 2010 lägga fram 
rekommendationer för att smarta mätare ska införas i enlighet med tidsplanen i det tredje 
energimarknadspaketet. Minimikrav för smarta mätares funktioner bör fastställas, som ger 
konsumenterna större möjligheter att styra sin energiförbrukning. Det bör också införas 
nya energitjänster och ett innovativt, harmoniserat och driftskompatibelt europeiskt smart 
nät, som beaktar alla de metoder i medlemsstaterna som visat sig fungera bäst.

3. Europaparlamentet konstaterar att det bara är genom en gemensam metod för mätning av 
energiförbrukningen och koldioxidutsläppen som det är möjligt att jämföra uppgifterna i 
de olika medlemsstaterna och förbättra energieffektiviteten. Informations- och
kommunikationstekniken behöver också snabbt standardiseras för att teknik och tjänster 
som kan vara till nytta för medborgarna och företagen i EU ska läggas ut på nätet.  
Standardiseringen bör förutom mätningsfunktioner också omfatta tillgången till 
avtalsuppgifter och uppgifter om förbrukningen, möjligheten att kommunicera med 
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operatörernas centrala system över elnätet samt fjärranslutning och fjärravkoppling av 
elförsörjningen.

4. Europaparlamentet menar att informations- och kommunikationstekniken kan bidra till att 
spara energi genom att den möjliggör ständig dataövervakning i syfte att optimera 
offentlig och privat energiförbrukning och förbättra energieffektiviteten inom många 
sektorer. 

5. Europaparlamentet konstaterar att informations- och kommunikationstekniken  kan 
användas inom bygg-, transport-, logistik-, belysnings-, el-, uppvärmnings- och 
ventilationssektorn på en rad olika sätt för att förbättra energieffektiviteten och 
energiförvaltningen.

6. Europaparlamentet understryker i detta sammanhang att samtliga energiförbrukande 
sektorer bör bidra så mycket som möjligt till förbättringen av energieffektiviteten. Om de 
övergripande målen på EU-nivå ska uppfyllas krävs energisparande på alla nivåer.

7. Europaparlamentet menar att en återhämtning av den europeiska ekonomin bör prioriteras 
genom investeringar i ny teknik och i synnerhet genom utvecklingen av bredband i olika 
medlemsstater som ett medel för ekonomisk tillväxt, för att allt fler medborgare och 
företag i EU ska få tillgång till nya system och nya tillämpningar och för att uppfylla 
EU:s energieffektivitetsmål fram till 2020.

8. Europaparlamentet efterlyser utveckling och spridning av e-tjänster (banktjänster, e-
handel, e-förvaltning, e-hälsa) för att förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds 
medborgarna och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Medlemsstaterna uppmanas att 
utveckla dessa tjänster som förutom att vara tidsbesparande också minskar behovet av 
transporter.

9. Europaparlamentet rekommenderar att tillämpningsområdet för direktivet om byggnaders 
energieffektivitet utvidgas till att omfatta även mindre byggnader och att informations-
och kommunikationstekniken integreras i genomförandeåtgärderna för energieffektivitet. 
Offentliga byggnaders energicertifikat bör vara offentligt tillgängliga och lätta att jämföra. 

10. Europaparlamentet framhåller att en mer omfattande tillämpning av IKT kommer att 
stimulera näringslivet i EU och marknaden för ny teknik för energieffektivitet och att 
forskning spelar en viktig roll i denna moderniseringsprocess. Medlemsstaterna uppmanas 
att uppmuntra offentliga och privata investeringar i energieffektivitet som syftar till att få 
fram och utveckla teknik som ska förbättra miljön i städerna och som är lätt att ta efter.

11. Europaparlamentet menar att det är viktigt att smarta mätare börjar användas så snabbt 
som möjligt för att optimera energiproduktionen och elnäten.

12. Europaparlamentet berömmer de medlemsstater som redan har inlett pilotprojekt med 
smarta mätare och uppmanar övriga medlemsstater att snarast möjligt göra framsteg på 
detta område. Kommissionen uppmanas att medfinansiera så många pilotprojekt som 
möjligt i stor skala och att använda sig av befintliga finansierings- och forskningsmedel 
för detta ändamål.
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13. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en arbetsgrupp inom kommissionen för 
smarta mätare och rekommenderar att denna i sitt arbete tar hänsyn till synpunkterna från 
alla berörda parter, särskilt konsumenterna. Kommissionen uppmanas att regelbundet 
informera parlamentet om hur arbetet i arbetsgruppen fortskrider.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av arbetsgruppens arbete 
utarbeta ett meddelande om smarta mätare som  

a. fastställer hindren för användning i stor skala av smarta mätare, 

b. föreslår hur man snabbt ska komma fram till en gemensam beskrivning av 
minimikraven för smarta mätares funktioner,

c. fastställer en tidsplan för hur smarta mätare snabbare ska börja användas i 
medlemsstaterna och 

d. inrättar ett system för utbyte av bästa metoder på området.

15. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna före utgången av 2010 måste enas om en 
gemensam beskrivning av minimikraven för smarta mätares funktioner för att 
konsumenterna information ska få information om sin energiförbrukning och möjlighet att 
styra den så effektivt som möjligt.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en bindande tidsplan som alla 
IKT-sektorer och medlemsstater ska följa för att uppfylla målen för minskade 
koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

EU fastställde i december 2008 ambitiösa mål för energibesparingar och minskade 
koldioxidutsläpp fram till 2020. För att uppfylla målen identifierade kommissionen i sitt 
meddelande av den 12 mars 2009 informations- och kommunikationsteknik som ett sätt att 
förbättra energieffektiviteten i de enskilda medlemsstaterna.

Informations- och kommunikationsteknikens roll

Informations- och kommunikationsteknik kan bidra till

att övervaka och styra energiförbrukningen inom olika sektorer, i synnerhet i bygg- och 
transportsektorn,

nya tillämpningar och ny teknik för att bättre utnyttja naturresurserna och främja 
användningen av renare prduktionsmetoder och industriella processer.

En mer utbredd användning av informations- och kommunikationsteknik kan därför bidra till 
energieffektiviteten i EU och öka den europeiska industrins konkurrenskraft. De otaliga 
tillämpningarna som hittills inte utnyttjats i tillräckligt hög grad utgör i sig en potential för 
energibesparingar inom många sektorer. Dessa omfattar offentlig och privat belysning, 
uppvärmning av byggnader och luftkonditionering, trafikledning, logistik och transporter samt 
Internettjänster.

Kommissionen har beräknat att IKT-baserade system kan minska energiförbrukningen i 
byggnader, som uppskattningsvis står för 40 procent av den sammanlagda 
energiförbrukningen i EU, med upp till 17 procent och koldioxidutsläppen i samband med 
transporter med upp till 27 procent.

Ett viktigt medel för att rationalisera energianvändningen är smarta mätare som gör att 
konsumenterna kan få fullständig information i realtid om sin energiförbrukning och 
kostnaderna för denna.

Med hjälp av smarta mätare kan man åstadkomma informationsflöden i bägge riktningarna 
mellan nätoperatörer, energileverantörer och konsumenter. Installationen av smarta mätare 
kan enligt undersökningar som gjorts minska energiförbrukningen med upp till 10 procent.

Kommissionens ståndpunkt

Efter offentliggörandet den 12 mars 2009 av meddelandet som detta initiativbetänkande utgår 
från har kommissionen inlett ett brett offentligt samråd, och tack vare värdefullt bidrag från 
sakkunniga och undersökningar inom olika sektorer har det klarlagts hur informations- och 
kommunikationstekniken  kan bidra till energieffektiviteten.
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Man har fastställt en rad sektorer i Europa där informations- och kommunikationstekniken 
kan bidra till att uppfylla de ambitiösa energibesparingsmålen samt vilken roll kommissionen 
bör spela för att främja tillämpningen av ny teknik.

Ett av de främsta hindren för en utbredd användning av informations- och 
kommunikationstekniken  är att det inte finns gemensamma metoder och verktyg för 
avläsning, kvantifiering och styrning av smarta mätare för att mäta energiförbrukningen och 
koldioxidutsläppen.

I kommissionens rekommendation av den 9 oktober 2009 uppmanas IKT-sektorn att före 
utgången av 2010 utarbeta gemensamma metoder för att fastställa gemensamma 
specifikationer för smarta mätare. Kommissionen föreslår också en tidsplan för införandet av 
smarta mätare i europeiska hushåll och går igenom de olika lagstiftningsalternativen för att 
målen fram till 2020 ska uppfyllas snabbare. 

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ställer sig i princip bakom riktlinjerna i kommissionens meddelande och 
rekommendation. Jag anser att en mer utbredd användning av informations- och 
kommunikationstekniken  kommer att stimulera det europeiska näringslivet och marknaden 
för ny teknik. Mot denna bakgrund menar jag att det bör läggas större vikt vid ett antal 
prioriterade åtgärder för att uppfylla EU:s mål. Dessa omfattar:

 Standardiseringen av mätinstrument: Många hinder för en snabb spridning av 
IKT-verktyg och IKT-innovationer kan skyllas på frånvaron av gemensamma 
mätmetoder och mätinstrument. Jag anser att det på detta område bör vidtas bindande 
åtgärder och fastställas en detaljerad tidsplan, som alla aktörer inom sektorn måste iaktta.  
I detta sammanhang bör kommissionen ta hänsyn till befintliga mätningskriterier i vissa 
delar av Europa som på ett påtagligt sätt har bidragit till att minska energiförbrukningen 
och förbättrat energieffektiviteten vilket har inneburit stora ekonomiska vinster för 
slutanvändarna. Detta bör utgöra exempel på bästa metoder som man ska utgå från när 
man fastställer minsta gemensamma nämnare för teknik i Europa. Standardiseringen bör 
förutom mätningsfunktioner också omfatta tillgången till avtalsuppgifter och uppgifter 
om förbrukningen, möjligheten att kommunicera med operatörernas centrala system över 
elnätet samt fjärranslutning och fjärravkoppling av elförsörjningen. Eftersom de flesta 
handelstransaktioner och mätningar kan skötas på avstånd bidrar det till minskningen av 
koldioxidutsläpp, eftersom man inte behöver bege sig någonstans. Ett liknande 
tillvägagångssätt bör tillämpas för mätningen av gasförbrukningen, och fördelarna med 
smarta mätare kan då överföras till naturgasnätet. Slutligen är införandet av smarta 
mätare i hela EU avgörande för smarta bilar, som inom kort kommer att utgöra 
grundvalen för transporter. När det gäller valet av rättsligt instrument bör man främst se 
till hur standardisering kan åstadkommas snarast möjligt. I detta sammanhang bör en 
rekommendation inte uteslutas om det visar sig att lagstiftning skulle bli alltför kostsam 
ur ekonomisk och administrativ synvinkel. 

 Pilotprojekt: För att informations- och kommunikationstekniken ska få en stor spridning 
menar jag att man måste uppmuntra partnerskap mellan sektorer och att lokala och 
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regionala myndigheter måste uppmärksammas på de fördelar som informations- och 
kommunikationstekniken kan ha för energieffektiviteten. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör i detta sammanhang göra större insatser för att inleda pilotprojekt 
genom att använda sig av befintliga verktyg, forskningsprogram eller genom nya 
skräddarsydda projekt.

 Fler tillämpningar av informations- och kommunikationstekniken: För att förbättra 
energieffektiviteten krävs en rad olika åtgärder för att minska förbrukningen och en bättre 
förvaltning av produktionen och tillhandahållandet av tjänster. Jag menar att 
informations- och kommunikationstekniken kan bidra betydligt till att de gemensamma 
energimålen uppfylls och att de tillämpningar som hittills inte har utnyttjats i tillräckligt 
hög grad bör komma till större användning i olika ekonomiska sektorer. En snabb 
spridning av IKT-baserade lösningar kräver också en omfattande bredbandstäckning.

 Spridning av bästa metoder: Europas befolkning koncentreras mer och mer till städerna. 
Hur man lyckas organisera och förvalta medelstora och stora städer är avgörande för att 
uppfylla de ambitiösa målen för minskningen av koldioxidutsläpp och energieffektivitet. 
Jag vill framhålla att användningen av informations- och kommunikationsteknik i 
planeringen och förvaltningen av städerna kan bidra väsentligt till förbättringen av 
energieffektiviteten. Projektet med smarta städer och initiativet ”Convenant of Mayors” 
har visat vägen framåt. En framgångsrik stadsförvaltning kan tack vare informations- och 
kommunikationstekniken minska städernas energiinverkan betydligt. Spridningen av 
bästa metoder bör främjas och lokala beslutsfattare bör göras mer medvetna om 
fördelarna med att utnyttja informations- och kommunikationsteknik.


