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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt komisjoni teatise „Uued võimalused energiatarbijatele“1 üle; nõustub 

komisjoni seisukohaga, mille kohaselt tuleb kaotada tõkked, mis takistavad tarbijatel oma 

tarbimist nõuetekohaselt juhtida ja oma energiakulusid vähendada; 

2. on veendunud, et energialiit2 peaks keskenduma kodanike huvidele; 

3. on sügavalt mures asjaolu pärast, et pärast viie aasta möödumist kolmanda energiapaketi 

ülevõtmistähtpäevast ei ole veel ellu viidud selle eesmärki tagada tõeliselt 

konkurentsivõimeline ja tarbijasõbralik jaemüügiturg ning et energia jaemüügiturgude 

liberaliseerimist ja integreerimist ning võrguettevõtjate eraldamist teatavates 

liikmesriikides ei ole ikka veel lõpule viidud, mille tagajärjeks on ebapiisav konkurents, 

turgu valitseva seisundi kuritarvitamise juhtumid, läbipaistvuse puudumine ning tarnijate 

ja teenuste väiksem valik; 

4. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks konkreetseid meetmeid energia hulgi- ja 

jaemüügiturgude paremaks ühendamiseks, et paremini kajastada vähenevaid 

hulgimüügikulusid jaehindades ja saavutada reguleeritud hindade järkjärguline kaotamine, 

ning edendaks vastutustundlikku tarbijakäitumist, ergutades liikmesriike otsima 

küteostuvõimetuse ennetamiseks muid vahendeid; tuletab meelde, et turu seatud hinnad on 

tarbijatele kasulikud; nõuab, et võrgutasud kujundataks välja viisil, mis võimaldab kulude 

mõistlikku katmist ega takista energiatõhususe meetmeid; 

5. nõuab kolmanda energiapaketi täielikku rakendamist, mis hõlmab ka õigust tarnijaid 

tasuta vahetada ja tarbijate paremat teavitamist oma õigustest, ning täiendavaid meetmeid 

tarnijate vahetamise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, sealhulgas vahetusperioodi 

lühendamist ning andmete tulemuslikku ja turvalist ülekantavust, et vältida tarbijate 

seotuks jäämist; 

6. rõhutab, millist rolli võivad kollektiivse tarnijavahetuse süsteemid ja kampaaniad omada 

nende sõltumatuse ja kaasavuse korral tarbijate abistamisel parema pakkumise leidmisel 

ning vähem kaasatud isikute ja kõige haavatavamate kodumajapidamisteni jõudmisel; 

7. palub komisjonil tagada ebaausate kaubandustavade direktiivi3 rakendamise ning nõuab 

paremat koostööd niisuguseid tavasid uurivate liikmesriikide siseriiklike asutuste vahel; 

tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle kaaluda konkreetselt energiavaldkonda 

                                                 
1 COM(2015) 339 final. 
2 Komisjoni 25. veebruari 2015. aasta teatis „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste 

poliitika raamstrateegia“, COM(2015) 080 final. 
3 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud 

ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 2006/2004, ELT L 149, 11.6.2005, lk 22–39. 
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käsitlevate õigusaktide lisamist tarbijakaitsealase koostöö määruse4 lisasse;  

8. rõhutab, kui oluline on juurdepääs reaalajas saadavale teabele energiaallikate jaotuse ja 

energiatarbimise ning nendega seotud kulude kohta selleks, et tarbijatel oleks suurem 

kontroll oma tarbimise ja tõhusa energiakasutuse üle ning et suurendada läbipaistvust ja 

konkurentsi energiaturul; nõuab seetõttu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, nt 

mobiilirakenduste, veebiplatvormide, andmekeskuste ja arukate arvestite kiiret 

kasutuselevõttu selges raamistikus, mis hõlmab andmekaitset, turvalisust ja kõikide 

turuosaliste juurdepääsu andmetele, tagades seega tarbijate kontrolli säilimise oma 

andmete üle; kutsub lisaks komisjoni üles jälgima 9. märtsi 2012. aasta soovituse 

nr 2012/148/EL (arukate mõõtmissüsteemide arendamiseks ettevalmistumise kohta)5 

rakendamist ja tagama, et digitaalselt vähem kaasatud tarbijaid ei jäetaks tähelepanuta; 

9. palub, et komisjon võtaks täiendavaid meetmeid, et suurendada energiaarvete esitamise ja 

asjakohaste arvestite näitude lugemise sagedust ning nende selgust, võrreldavust ja 

läbipaistvust seoses energiaallikate liikide, tarbimise ja hinnastruktuuri ning 

teabepäringute ja kaebuste menetlemisega; nõuab Euroopa Liidu suuniseid sõltumatute, 

ajakohastatud ja hõlpsalt kasutatavate hinnavõrdlusvahendite kohta, et eelkõige parandada 

läbipaistvust, usaldusväärsust ja konkurentsi kõikide turul tegutsejate vahel ning teha 

tarbijate jaoks võimalikuks ja lihtsamaks võrrelda pakkumisi, sealhulgas lepingute liikide, 

hindade ja energiaallikate liikide osas; nõuab ühtlasi, et kõikidele tarbijatele tehtaks 

kättesaadavaks vähemalt üks energiateenuste hinnavõrdlusvahend; on veendunud, et 

energiaarved ei tohiks sisaldada makse ja tasusid, mis ei ole energiaga seotud; rõhutab, et 

vaja on kõiki asjakohaseid tasusid ja makse sisaldavat selget keskmist kWh hinda, et 

tarbijatel oleks võimalik korrektselt võrrelda neile kehtivat tariifi oma praeguse 

energiaettevõtja või teiste energiaettevõtjate muude võimalike pakkumistega; 

10. on kindlalt veendunud, et kõigi energiatarnijate veebisaidid ja e-arveldamine peaksid 

olema puuetega inimestele täielikult juurdepääsetavad ja vastama Euroopa standardi 

EN 301 549 asjakohastele nõuetele; 

11. on veendunud, et elektrituru korralduse läbivaatamise keskne eesmärk peaks olema tagada 

piisav investeerimine elektriturgudesse ja taskukohased hinnad ning anda tarbijatele 

rohkem valikuid ja parem kontroll oma osalemise üle täielikult toimival ja tõhusal 

energiaturul, tehes seda eelkõige dünaamilise hinnaga lepingute abil ja isetootmise tõkete 

kõrvaldamise abil; nõuab lihtsat turulepääsu ja elektri bilansivastutust tootvate tarbijate 

jaoks, kulude ja tulude õiglast jaotust ning tarbijakaitse kõrget taset. 

                                                 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse 

jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta, ELT L 364, 9.12.2004, lk 1–11. 
5 ELT L 73, 13.3.2012, lk 9–22. 
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