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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Предоставяне на нов търговски 

механизъм за потребителите на енергия“1; изразява съгласие с Комисията, че трябва 

да бъдат премахнати пречките, които не позволяват на потребителите да управляват 

правилно потреблението си и да намалят разходите си за енергия; 

2. счита, че интересите на гражданите следва да са поставени в центъра на енергийния 

съюз2; 

3. изразява своята дълбока загриженост, че пет години след датата на транспониране 

на третия енергиен пакет неговата цел за осигуряване на действително конкурентен 

и ориентиран към потребителите пазар на дребно все още не е реализирана, че 

либерализацията и интеграцията на енергийните пазари на дребно, както и 

отделянето на операторите на мрежи в някои държави членки все още не са 

приключили, което води до недостатъчна конкуренция, случаи на злоупотреба с 

господстващо положение, липса на прозрачност и по-малък избор на доставчици и 

услуги; 

4. настоятелно призовава Комисията да предприеме конкретни действия за по-добро 

свързване на енергийните пазари на едро и на дребно, така че да се отрази по-добре 

намаляването на разходите на едро в цените на дребно и да се постигне постепенно 

премахване на регулираните цени, както и да насърчава отговорно поведение на 

потребителите, като поощрява държавите членки да търсят други средства за 

предотвратяване на енергийната бедност; припомня, че определяните от пазара цени 

са от полза за потребителите; призовава таксите за мрежата да бъдат определяни по 

начин, който да предоставя възможност за разумно възстановяване на разходите и 

да не възпрепятства мерките за енергийна ефективност; 

5. призовава за пълното прилагане на третия енергиен пакет, включително правото на 

безплатна промяна на доставчиците и по-добро информиране на потребителите 

относно техните права, и за предприемането на допълнителни мерки, които да 

направят по-лесна и по-бърза смяната на доставчиците, включително съкратен 

период за смяна и ефективна и сигурна преносимост на данните, за да се 

предотврати създаването на зависимост за потребителите; 

6. подчертава ролята, която колективните схеми и кампании за смяна на доставчика, в 

случай че са независими и приобщаващи, могат да играят с цел да помогнат на 

потребителите да намерят по-изгодно предложение, като достигнат до по-малко 

ангажираните лица и най-уязвимите домакинства; 

                                                 
1 COM(2015)339 final. 
2 Съобщение на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен 

съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“, COM(2015)080 

final. 
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7. призовава Комисията да гарантира прилагането на Директивата за нелоялни 

търговски практики3 и призовава за по-добро сътрудничество между националните 

органи на държавите членки, които разследват подобни практики; приветства 

намерението на Комисията да разгледа възможността за включване на 

законодателни актове, отнасящи се конкретно до енергията, в приложението към 

Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите;4  

8. подчертава важността на достъпа до информация относно енергийния микс и 

потреблението на енергия, както и свързаните с него разходи в реално време, така 

че потребителите да имат по-голям контрол върху потреблението и ефективното 

използване на енергията и да се увеличат прозрачността и конкуренцията на 

енергийния пазар; следователно призовава за бързото разгръщане на ИКТ, 

например мобилни приложения, онлайн платформи, центрове за данни и 

интелигентни измервателни уреди, в ясна рамка относно защитата на данните, 

сигурността и достъпа до данни за всички пазарни участници, като по този начин се 

гарантира, че потребителите запазват контрол върху своите данни; освен това 

призовава Комисията да наблюдава прилагането на Препоръка 2012/148/ЕС от 9 

март 2012 г. относно подготовката за въвеждането на интелигентни измервателни 

системи5 и да гарантира, че потребителите, използващи в по-малка степен цифрови 

технологии, няма да бъдат пренебрегнати; 

9. призовава Комисията да предприеме по-нататъшни действия с цел подобряване на 

честотата на сметките за енергия и свързаните с тях показания на измервателните 

уреди, както и на тяхната яснота, съпоставимост и прозрачност по отношение на 

видовете източници на енергия, потреблението, ценовата структура и обработването 

на запитвания и оплаквания; призовава за насоки на Европейския съюз относно 

независими, актуални и лесни за използване инструменти за сравнение на цените, в 

частност с цел подобряване на прозрачността, надеждността и конкуренцията 

между всички пазарни участници и с цел да се направи достъпно и по-лесно за 

потребителите сравнението на предложенията, включително видове договори, цени 

и видове източници на енергия; призовава също така за предоставяне на достъп за 

всички потребители до поне един инструмент за сравнение на цените за енергийни 

услуги; счита, че данъците и таксите, които не са свързани с енергията, не следва да 

се включват в сметките за енергия; подчертава, че е необходима ясна средна цена за 

киловатчас, включваща всички съответни такси и данъци, която да позволи на 

потребителите да сравнят правилно настоящата си ставка с други възможни 

предложения от техните настоящи енергийни дружества или от други енергийни 

дружества; 

10. изразява твърдо убеждение, че уебсайтовете на всички енергийни доставчици и 

цифровите фактури следва да бъдат напълно достъпни за лица с увреждания и да 

отговарят на съответните изисквания на европейския стандарт EN 301 549; 

                                                 
3 Директива 2005/29/ЕО от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци 

към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО, Директиви 97/7/EО, 

98/27/EО и 2002/65/EО, и Регламент (EО) № 2006/2004, ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22–39. 
4 Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за 

сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на 

потребителите, ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1 – 11. 
5 ОВ L 73, 13.3.2012 г., стр. 9–22. 
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11. счита, че ключова цел на прегледа на структурата на пазара на електроенергия 

следва да бъде гарантирането на достатъчни инвестиции в пазарите на 

електроенергия и достъпни цени и предоставянето на потребителите на повече 

възможности за избор и на по-добър контрол върху тяхното участие в напълно 

функциониращ и ефективен енергиен пазар, в частност посредством договори с 

динамични цени и премахването на пречките пред автономно производство; 

призовава за лесен достъп до пазара и за отговорност за балансиращата 

електроенергия за потребителите производители, за справедливо разпределение на 

разходите и ползите, както и за високо равнище на защита на потребителите. 
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