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Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w  sprawie „komunikatu Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów: Poprawa efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych”

COM(2008) 241 wersja ostateczna

(2009/C 175/16)

Dnia 13  maja  2008  r. Komisja, działając na podstawie art.  262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Ko
mitetu Regionów: Poprawa efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

COM(2008) 241 wersja ostateczna.

Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, której powierzono przygotowanie 
prac Komitetu w  tej sprawie, przyjęła swoją opinię 10  listopada  2008  r. Sprawozdawcą był Bernardo HER
NÁNDEZ BATALLER.

Na  449. sesji plenarnej w  dniach 3–4  grudnia  2008  r. (posiedzenie z  4  grudnia) Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 123 do 3–21 osób wstrzymało się od głosu — przyjął następu
jącą opinię:

1.  Wnioski i zalecenia

1.1     Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest zdania, iż 
rozwój zrównoważony powinien być priorytetem w polityce UE. 
Należy go zapewnić m.in. poprzez efektywność energetyczną, 
rozwój nowych, alternatywnych źródeł energii (odnawialnych, 
czystych lub  ekologicznych), a  ostatecznie poprzez przyjęcie 
środków służących zmniejszeniu emisji CO2 w  obliczu zmian 
klimatycznych. 

1.2     Komunikat przedłożony przez Komisję jest krokiem w tym 
kierunku. Proponuje się w nim wspieranie krajowych  i  regional
nych programów w obszarze badań i rozwoju technologicznego, 
jak również uznaje, iż technologie informacyjno-komunikacyj
ne (ICT) sprzyjają wzrostowi efektywności energetycznej. 

1.3     Komitet podziela zdanie Komisji, iż ICT w dwójnasób przy
czyniają się do realizacji celów w zakresie rozwoju zrównoważo
nego: z  jednej strony badania, rozwój  i  innowacje w ramach ich 
własnych komponentów, urządzeń i usług pozwolą zaoszczędzić 
energię potrzebną do ich funkcjonowania; z drugiej zaś, wdraża
nie ICT w różnych obszarach gospodarczych, zarówno na pozio
mie produkcji, jak  i  konsumpcji, pozwala na „dematerializację” 
wielu procesów oraz zastąpienie wymiany fizycznej i materialnej 
świadczeniem usług online, co również zaowocuje oszczędnoś
cią energii. Jednakże zdaniem Komitetu istotne jest również 
uwzględnienie kwestii energooszczędności w całym procesie pro
dukcji urządzeń  i  przebiegu procesów technologicznych, a  nie 
skupiania się wyłącznie na ich efektywności energetycznej w cy
klu życia i użytkowania przez konsumentów.

1.4     Zgodnie ze wspomnianymi celami komunikat Komisji ma 
zapoczątkować wstępny etap zbierania  i  analizy informacji, po 
którym przedstawiony zostanie drugi komunikat określający 
główne obszary działania

(1) Przykładem takiego uprzedniego zbierania  i  analizy informacji jest
ostatnie opracowanie Komisji The implications of ICT for Energy Con
sumption (e-Business Watch, Study report no  09/2008,
http://www.ebusiness-watch.org/studies/special_topics/2007/documents/
Study_09–2008_Energy.pdf).

 (1). Jednakże zdaniem Komitetu należy 
przede wszystkim wspierać środki sprzyjające efektywności ener
getycznej w krótkiej  i średniej perspektywie.

1.5     Istotnym warunkiem osiągnięcia efektywności energetycz
nej, z punktu widzenia podaży, jest zastąpienie urządzeń, które ze 
względu na swoją przestarzałość technologiczną bądź dobiegają
cy końca cykl życia zużywają więcej energii. W skali europejskiej 
ponad  50 %  urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywa
nych w  naszych domach ma ponad  10  lat  i  można je uznać za 
nieefektywne pod względem zużycia energii. Krokiem wstępnym 
lub alternatywnym w stosunku wydawania dyrektyw w tym ob
szarze, jaki Komisja mogłaby podjąć, jest propagowanie kryte
riów dla przemysłu, które, przy wsparciu ze strony rządów 
krajowych oraz organizacji konsumentów i użytkowników, ułat
wiałyby przygotowanie planów wymiany tych urządzeń. 

1.6     W tym kontekście Komitet sądzi na przykład, że należy wy
korzystać wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej w różnych 
państwach członkowskich do unowocześnienia odbiorników, za
stępując tradycyjne telewizory kineskopowe (CRT) ekranami cie
kłokrystalicznymi  (LCD). Oznacza to na przykład wspieranie — 
poprzez umowy z producentami i organizacjami użytkowników 
— produkcji  i  sprzedaży zintegrowanych urządzeń zapewniają
cych interaktywność, zamiast wspierania kupna dekoderów w po
staci przystawek podłączanych do telewizorów analogowych. 
Badania techniczne wykazują, że telewizory kineskopowe zuży
wają o  jedną trzecią więcej energii niż odbiorniki LCD, a  ich zu
życie energii w trybie czuwania jest nawet o 60 % większe. 
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1.7     Komisja może przyjąć podobną postawę w  innych obsza
rach, jak np. sieć energetyczna (wytwarzanie  i dystrybucja), inte
ligentne budynki oraz inteligentne oświetlenie. Oznacza to zatem 
rozwijanie elektronicznego handlu elektrycznością oraz innowa
cje technologiczne w zakresie wytwarzania i przesyłu, systemów 
zarządzania, rachunkowości i wizualizacji w zakresie oszczędno
ści energii w  budynkach; postępy w  dziedzinie inteligentnego 
oświetlenia (zarówno wewnątrz budynków, jak  i  na zewnątrz, 
a także na drogach) dzięki wykorzystaniu źródeł światła reagują
cych na otoczenie  i  dostosowujących się elektronicznie do 
potrzeb. 

Wiadomo na przykład, że energia potrzebna do produkcji  i  roz
wijania technologii komputerowych trzykrotnie przewyższa ilość 
energii zużywanej przez nie w  całym cyklu życia. Należy także 
uwzględnić wysokie zużycie energii elektrycznej przez serwe
ry i wyszukiwarki internetowe, opracowując specjalne rozwiąza
nia w  tej dziedzinie, mając na względzie szczególnie fakt, że 
wykorzystanie internetu rośnie w postępie wykładniczym. Nale
ży również uwzględnić wzrost zużycia energii związany z  kon
wergencją technologiczną. Bardzo istotne jest również 
oszacowanie oszczędności energii, którą można uzyskać dzięki 
używaniu sprzętu, który jest interoperacyjny  i ujednolicony pod 
względem norm technicznych, co w  rezultacie doprowadzi do 
ograniczenia zbytniej rozbudowy wyposażenia  i  do jego lepsze
go wykorzystania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrekty
wie 2005/32/WE

(2) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29

 (2).

Konsumenci mogą w  znacznym stopniu przyczynić się do tych 
oszczędności dzięki posługiwaniu się nowymi technologiami. 
Również w tym przypadku rozwój oprogramowania komputero
wego i urządzeń umożliwia konsumentom szybki i łatwy dostęp 
do informacji potrzebnych do odpowiedniego użytkowania 
sprzętu  i do obliczenia oszczędności energii, jaką mogą uzyskać 
na przykład dzięki ograniczeniu czasu działania kompute
rów  i  urządzeń peryferyjnych tylko do czasu ich rzeczywistego 
użytkowania, niekorzystaniu z wygaszaczy ekranów lub okresów, 
w  których komputer pozostaje w  trybie oszczędzania energii, 
a także dzięki optymalizacji wykorzystania drukarek itd. Szacuje 
się, że w skali ogólnej owo mimowolne zużycie energii, jakie po
wodują urządzenia we wspomnianym trybie czuwania, może od
powiadać za około  12 % kwoty, na którą opiewa nasz roczny 
rachunek za elektryczność, a  jeśli doliczyć do tego niewłaściwe 
wykorzystanie technologii oraz przestarzałość urządzeń, zużycie 
to gwałtownie wzrasta. Jest oczywiste, że potrzeba wymiany 
sprzętu pociąga za sobą istotne koszty dla użytkowników, które 
w określonych przypadkach powinny być zrekompensowane po
przez pomoc społeczną.

1.8     Wszystkie te działania należałoby uzupełnić certyfikatami 
jakości oraz ścisłymi  i  przejrzystymi informacjami na opakowa
niach, skierowanymi do użytkowników  i  określającymi stopień 
efektywności energetycznej różnych urządzeń, ich oddziaływanie 
na środowisko lub poziom emisji dwutlenku węgla itp., podno
sząc tym samym świadomość obywateli i ukierunkowując ich po
pyt oraz propagując efektywne i zrównoważone zużycie energii. 
Doświadczenia z  zastosowania ICT w  takich dziedzinach, jak 
audio-wideo, komunikacja elektroniczna, sektor energetyczny, in
teligentne budynki czy inteligentne oświetlenie posłużyłyby za 
wzór dla oszczędności energii w  innych podstawowych sekto
rach, w których Komisja podjęła już działania, jak np. sektor mo
toryzacyjny, przemysł wytwórczy czy transport. 

Komitet wzywa Komisję do aktywności w zakresie informowania 
konsumentów, przedsiębiorstw, organów administracji itp. po
przez kampanie uświadamiające za pośrednictwem różnych środ
ków przekazu i nośników informacji. 

1.9     Komisja powinna także zachęcać do opracowania znorma
lizowanych  i  wiarygodnych wskaźników umożliwiających po
miar  i  ocenę oszczędności energii, jaka może wynikać 
z zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Po
mogłoby to ukrócić nasilającą się praktykę oszukańczego lub my
lącego posługiwania się koncepcjami „zielonej” lub „czystej” 
energii z  pobudek czysto marketingowych  i  bez jakiegokolwiek 
realnego uzasadnienia, które byłoby rzetelne  i  wymierne pod 
względem oszczędności  i  redukcji emisji. Wprowadzenie takich 
wskaźników pomogłoby ustalić, czy określona praktyka 
handlowa jest uczciwa, zwłaszcza w przypadku informacji hand
lowych, które wykorzystują argumenty z  zakresu „marketingu 
ekologicznego”.

Ważne jest, by w  kontekście prywatyzacji  i  liberalizacji rynku 
energetycznego zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania 
w  oszczędne  i  zrównoważone wykorzystywanie energii  i  spra
wiać, by postrzegały tego rodzaju inwestycje w kategoriach moż
liwości biznesowych  i  jako źródło nowych miejsc pracy 
wymagających wysokich kwalifikacji.

1.10     Zdaniem Komitetu należy wzmóc wysiłki polityczne w ra
mach UE na rzecz zapewnienia zasobów niezbędnych do realiza
cji proponowanych celów w zakresie oszczędności energii, przy 
pomocy środków obowiązkowych dotyczących sprzętu  i  wypo
sażenia, tak aby uzupełnić braki występujące w planowaniu kra
jowym. Interwencja wspólnotowa w  tej dziedzinie — w  postaci 
przyjęcia dyrektywy — stanowiłaby wartość dodaną w stosunku 
do działań podejmowanych na szczeblu państw członkowskich, 
bez uszczerbku dla wspierania przez Komisję wprowadzenia na 
szczeblu krajowym kodeksów dobrych praktyk oraz przeprowa
dzenia analiz porównawczych na temat optymalizacji zużycia 
energii. Dostarczyłyby one bodźca w obrębie UE oraz zachęciły
by przedsiębiorstwa do opracowania raportów na temat oszczęd
ności zużycia energii. 
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2.  Uzasadnienie

2.1  Kontekst

2.1.1     Komunikat Komisji wpisuje się w następujące ramy: 

— Priorytety ustalone wiosną 2007 r. przez szefów państw i rzą
dów zgromadzonych na posiedzeniu Rady Europejskiej, 
która podkreśliła konieczność stawienia czoła zmianom kli
matycznym, zapewnienia wystarczającej ilości bezpiecznej 
energii po konkurencyjnych cenach, jak również zagwaran
towania modelu rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. Na 
wspomnianym posiedzeniu wypracowano porozumienie 
w sprawie konieczności włączenia zintegrowanej polityki kli
matycznej i energetycznej do podstaw programu polityczne
go UE, określając tym samym konkretne  i  prawnie wiążące 
cele, które mają świadczyć o  zaangażowania Europy w  tej 
dziedzinie. W  przyszłości Komisja uważa za niezbędne od
dzielenie ciągłego wzrostu gospodarki europejskiej, kluczo
wego dla zapewnienia pełnego zatrudnienia  i  integracji 
społecznej, od zużycia energii. Technologie informacyjno-
komunikacyjne  (ICT)

(3) Termin ICT odnosi się do komponentów i systemów mikro- i nanoe
lektronicznych, jak również do technologii przyszłości, takich jak fo
tonika, obiecujących o wiele większą moc obliczeniową przy ułamku
obecnego zużycia energii czy też bardzo jasne, łatwe w obsłudze lam
py energooszczędne.

 (3) powinny odgrywać istotną rolę 
w zmniejszaniu energochłonności oraz w poprawie efektyw
ności energetycznej gospodarki. 

— Pakiet środków przyjęty przez Komisję 23 stycznia 2008 r., 
w ramach którego wykazano, że wskazane wyżej cele nie tyl
ko są możliwe do realizacji zarówno pod względem techno
logicznym, jak  i  ekonomicznym, lecz także stanowią 
wyjątkową szansę dla tysięcy przedsiębiorstw europejskich. 

— Europejski strategiczny plan w  dziedzinie technologii ener
getycznych oraz inne liczne działania Komisji Europejskiej 
w  różnych dziedzinach, będące odpowiedzią na wyzwania 
związane ze zmianami klimatycznymi.

2.2  Uwagi ogólne

2.2.1     Mając powyższe na uwadze, celem komunikatu jest za
chęcenie do otwartej debaty między zainteresowanymi stronami 
dotyczącej szeregu wybranych obszarów, jak np. sam sektor ICT, 
sektor energetyczny, inteligentne budynki oraz inteligentne 
oświetlenie. Oznacza to rozpoczęcie procesu zbierania  i  analizy 
informacji oraz konsultacji i partnerstwa przy udziale jak najwięk
szej liczby podmiotów: instytucji europejskich (Parlamentu, Ko
mitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego), państw członkowskich, przemysłu, ośrodków 
badawczych oraz konsumentów. Mogą one odegrać istotną rolę 
w próbnym wykorzystaniu nowych urządzeń i komponentów. 

Komisja powinna w  większym stopniu wspierać udział konsu
mentów  i użytkowników w realizacji celów w zakresie oszczęd
ności energii przy pomocy ICT, by móc czerpać korzyści nie tylko 
z inteligentnych systemów energooszczędnych, lecz również z ich 
inteligentnego wykorzystywania przez obywateli. Istnieje szereg 
różnych procedur umożliwiających tego rodzaju udział w  bada
niach, rozwoju i innowacji, takich jak europejska sieć „żywych la
boratoriów”, które pozwalają bezpośrednio poznać opinie, 
postawy i zachowania użytkowników poprzez mechaniczną ob
serwację za pośrednictwem samych ICT.

2.2.2     Synergie  i  porozumienia dotyczące sprawdzonych roz
wiązań, które mogą się ukształtować w tym procesie, umożliwią 
zwiększenie liczby inicjatyw pilotażowych oraz będą wspierać ba
dania  i  rozwój technologiczny. W  konkretnym przypadku ICT 
badania nad efektywnością energetyczną odbywałyby się w  ra
mach programów krajowych i regionalnych, programu ramowe
go UE na rzecz konkurencyjności  i  innowacji oraz programów 
operacyjnych finansowanych z polityki spójności. Zachęcałoby to 
przedsiębiorstwa do oceny swojego oddziaływania na środowi
sko oraz podejmowania decyzji z  uwzględnieniem tego rodzaju 
analiz, w oparciu o połączenie zaawansowanych sieci komunika
cyjnych i odnawialnych źródeł energii w celu oszczędności ener
gii („negawaty”).

2.2.3     EKES wypowiadał się już wielokrotnie na temat znacze
nia ITC w dokonywaniu zmian strukturalnych oraz ich istotnego 
wkładu w  dziedzinie innowacji, m.in. w  opiniach w  sprawie na
notechnologii

(4) Dz.U. C 157 z 28.6.2005, s. 22

 (4), biotechnologii

(5) Dz.U. C 234 z 30.9.2003, s. 13; Dz.U. C 61 z 14.3.2003, s. 22 oraz
Dz.U. C 94 z 18.4.2002, s. 23

 (5), badań w  zakresie zdrowia, 
a szczególnie w opinii w sprawie technologii informacyjnych

(6) Dz.U. C 302 z 7.12.2004, s. 44.

 (6). 
Siódmy program ramowy zajmuje się tymi zagadnieniami w spo
sób zasadniczo horyzontalny. Co się tyczy środków B+R, z punk
tu widzenia gospodarki  i  środowiska fundamentalne znaczenie 
ma wykorzystanie nowocześniejszych technologii oraz wyasyg
nowanie większych środków wspólnotowych w  celu promowa
nia badań i  innowacji

(7) Dz.U.  C  65 z  17.3.2006, s.  9; sprawozdawca: Gerd WOLF, współs
prawozdawca: Antonello PEZZINI. Opinia w sprawie wniosku doty
czącego decyzji Parlamentu Europejskiego  i  Rady dotyczącej
siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, roz
woju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

 (7).

2.3  Uwagi szczegółowe

2.3.1     Komisja szczególną uwagę poświęca sektorowi energe
tycznemu, w którym zachodzą obecnie szeroko zakrojone zmia
ny: uwolnienie rynku, pojawianie się coraz większej liczby 
lokalnych sieci energetycznych, integracja odnawialnych źródeł 
energii, rozpowszechnienie kogeneracji  i mikrogeneracji (mikro
sieci, elektrownie  wirtualne), skrócenie łańcucha między produ
centem a  konsumentem, kompensacja zużycia energii między 
użytkownikami i nowe wymagania obywateli. 
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2.3.1.1     Kwestia poprawy sieci energetycznej, od produkcji po 
dystrybucję, w  tym poprawa wydajności sieci w  celu zapobieże
nia stratom energii, figuruje w  ocenie planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii, na temat której EKES wypowiedział 
się niedawno w odrębnej opinii

(8) Opinia CESE  1513/2008, sprawozdawca: Edgardo Maria IOZIA,
Racjonalizacja zużycia energii — ocena krajowych planów działania.

 (8).

2.3.1.2     Komisja zajmuje się również możliwościami oszczędza
nia energii dzięki inteligentnym budynkom używanym zarówno 
jako domy mieszkalne, jak i do działalności gospodarczej. W tym 
kontekście wspomina się przede wszystkim o rozwoju systemów 
zarządzania, rachunkowości i wizualizacji zużycia energii, co do
datkowo przyczyni się do uświadomienia użytkowników. Należy 
pamiętać, że ponad 40 % zużycia energii w Europie przypada na 
budynki. 

2.3.1.3     Zdaniem Komitetu

(9) Opinia CESE sprawozdawca: Antonello PEZZINI, Dz.U.  C  162
z  25.6.2008, s.  62 — Efektywność energetyczna w  budynkach —
wkład użytkowników końcowych.

 (9) należy znaleźć nowe bodźce kul
turowe i nowe zachęty, by z jednej strony skompensować wzrost 
kosztów, a z drugiej zwiększyć zainteresowanie:

— badaniami w zakresie projektowania, 

— przeglądem metod budowy, 

— wykorzystaniem w  procesie budowy materiałów lepszej 
jakości, 

— nowymi rozwiązaniami strukturalnymi.

2.3.1.4     EKES przypomina

(10) Dz.U. C 162 z 25.6.2008, s. 62, pkt 1.11

 (10), że z  punktu widzenia ostatecz
nego odbiorcy należy zwrócić należytą uwagę na bariery stojące 
na przeszkodzie promowaniu  i  praktycznemu wdrażaniu ener
gooszczędnych rozwiązań w  budynkach w  Europie, a  mianowi
cie bariery techniczne, gospodarcze, finansowe, prawne, 
administracyjne, biurokratyczne, instytucjonalne, bariery w zakre
sie zarządzania, zachowań społecznych, jak również bariery wy
nikające z  braku zintegrowanego podejścia (brak równowagi 
między ogrzewaniem a  chłodzeniem, nieuwzględnianie warun
ków klimatycznych itp.).

Inteligentne budynki przyczyniają się zarówno do poprawy jako
ści życia, komfortu  i  bezpieczeństwa przebywających w  nich 
osób, jak  i  do oszczędności energii  i  obniżenia kosztów. Odpo
wiednie łącza zapewniają dostęp nie tylko do usług telekomuni
kacyjnych (odbiór, adaptacja  i  dystrybucja sygnałów radiowo-
telewizyjnych na częstotliwościach naziemnych  i  satelitarnych, 
poprzez ADSL, telewizję kablową, sieć elektryczną), ale także do 
innych usług niezwykle skutecznych, jeśli chodzi o oszczędzanie 
energii, takich jak wykrywanie wycieków gazu i wody oraz nad
miernego zużycia energii elektrycznej z powodu usterek, automa
tyczna kontrola podlewania i klimatyzacji.

Zastosowanie zarówno aktywnych, jak i pasywnych procedur po
prawy warunków środowiskowych w  budynkach mieszkalnych 
może zmniejszyć zużycie energii w  gospodarstwach domowych 
aż o  50 %, a  jak wskazują wyniki niektórych badań, połączenie 
wykorzystania czystej energii z mechanicznymi systemami kon
troli środowiska może dać oszczędności sięgające 70 %.

2.3.2     Postępy w  dziedzinie inteligentnego oświetlenia (zarów
no wewnątrz budynków, jak  i  na zewnątrz, a  także na  drogach) 
pozwalają na zastosowanie źródeł światła reagujących na otocze
nie  i  dostosowujących się elektronicznie do potrzeb. Na rynku 
istnieją już takie technologie, jak diody elektroluminescencyj
ne  (LED) czy najnowocześniejsze organiczne diody elektrolumi
nescencyjne  (OLED), które mają duży potencjał w  zakresie 
energooszczędności. Około jednej piątej światowego zużycia 
energii elektrycznej przypada na oświetlenie. 

2.3.2.1     EKES opowiada się za wspieraniem  i  zachęcaniem do 
zawierania dobrowolnych porozumień dotyczących wprowadza
nia stopniowo coraz inteligentniejszego oświetlenia w celu zwięk
szenia energooszczędności we wszystkich miejscach publicznych, 
zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. 

2.3.2.2     Sposobem na ukierunkowanie  i  przetestowanie zmian 
strukturalnych może być wspieranie ekologicznych zamówień 
w  sektorze ITC, by doprowadzić do wyłonienia się przemysłu 
neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez do
browolne porozumienia dotyczące projektów pilotażowych. 

Komisja powinna dążyć do sytuacji, w której przedsiębiorstwa in
westujące w przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie ich od
działywania na środowisko oprócz uzyskiwania korzyści 
w  postaci niższych kosztów wynikających z  oszczędności ener
gii, cieszyłyby się większą przychylnością ze strony konsumen
tów. Oczywiście firmy muszą także zadbać w  ramach swoich 
systemów zarządzania środowiskiem o  odpowiedni recykling 
części elektronicznych, zużytych elementów i nadwyżek. Kwestie 
recyklingu należy uwzględniać już na etapie samej produkcji 
sprzętu, tak aby znaczny odsetek wykorzystywanych materia
łów i części nadawał się do ponownego użycia. Mając na wzglę
dzie znaczenie tego zagadnienia, EKES opracowuje opinię 
z  inicjatywy własnej poświęconą tej problematyce, w  której wy
powie się na temat systemów postępowania ze zużytym sprzę
tem elektrycznym i elektronicznym. 

2.3.2.3     Komitet zalecał już

(11) Dz.U.  C  224 z  30.8.2008, s.  1 — Ekologiczne sposoby produkcji,
sprawozdawca: Anna Maria DARMANIN

 (11) promowanie ekologicznych 
zamówień publicznych poprzez określenie technicznych cech 
produktów noszących miano „ekologicznych”, poczynając od 
tych, które wywierają najkorzystniejszy wpływ na środowisko, 
z  uwzględnieniem w  specyfikacji kosztu produktu lub cyklu ży
cia usługi, stworzenie dostępnej w internecie bazy danych na ten 
temat, aktualizację dyrektyw WE dotyczących zamówień publicz
nych poprzez odniesienia do norm, systemów EMS, oznakowa
nia ekologicznego oraz ekologicznego projektowania  i wreszcie, 
publikację krajowych planów wdrożenia ekologicznych za
mówień publicznych. W ramach tego podejścia należałoby zwró
cić szczególną uwagę na MŚP z  uwagi na ich znaczenie dla 
wielkości produkcji  i  dla zatrudnienia, zgodnie ze stanowiskiem 
Komisji, która wspiera tego rodzaju przedsiębiorstwa.
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2.3.3     ITC mogą w szczególnym stopniu przyczynić się do zmi
nimalizowania skutków zmian klimatycznych

(12) Według danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej sektor
ten mógłby przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 o  48,4  mln
ton w pozostałych powiązanych sektorach, jeśli zastosowano by od
powiednie rozwiązania oparte na telekomunikacji (zdrowie, mobil
ność w miastach, administracja publiczna itp.).

 (12), ponieważ ich 
produkty  i  usługi mogą doprowadzić do zastąpienia towa
rów  i  ograniczenia transportu (np. poprzez promowanie syste
mów wideokonferencji). Można by również znacząco zmniejszyć 
zużycie energii pierwotnej, a tym samym emisje CO2, na przykład 
poprzez zastosowanie nowych form pracy (telepraca), fakturowa
nie elektroniczne, kształcenie na odległość bądź korzystanie z for
mularzy elektronicznych.

2.3.3.1     Przedsiębiorstwa mogą znaleźć nowe źródła dochodów 
dzięki zastosowaniu rozwiązań ITC w odniesieniu do usług, któ
re pomagają innym sektorom w  osiąganiu większej wydajności. 
Wymienić tu można następujące elementy: 

— sprzyjanie poszukiwaniu  i  wdrażaniu możliwości redukcji 
emisji gazów cieplarnianych; 

— opracowanie na potrzeby przedsiębiorstw bądź sektorów lis
ty obejmującej możliwości zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych; 

— wspieranie wewnątrz przedsiębiorstw projektów służących 
zwiększaniu efektywności energetycznej; 

— wskazywanie możliwości obniżenia emisji w usługach; 

— uwzględnianie emisji gazów cieplarnianych jako wskaźnika 
odzwierciedlającego stosunek kosztów do korzyści przy oce
nie nowych projektów.

2.3.3.2     Pozytywnym aspektem może być utworzenie biur ds. 
zmian klimatycznych w przedsiębiorstwach związanych z sekto
rem ICT. Do zadań takich biur należałoby m.in.: 

— zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
lub nadwyżek energii; 

— zapewnianie zgodności procesów z  polityką energetyczną 
danej organizacji oraz poprawa efektywności energetycznej 
takich procesów; 

— wskazywanie najlepszych spośród rozwiązań wdrożonych 
już w ramach różnych zrealizowanych projektów, a także ich 
promowanie w przyszłości; 

— nakreślanie celów dotyczących redukcji emisji CO2; 

— dążenie do certyfikacji własnych systemów zarządzania ener
gią przez organizację zewnętrzną; 

— dokonywanie oceny energetycznej i wskazywanie obszarów, 
w których zużycie energii jest największe.

Bruksela, 4 grudnia 2008 r.
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