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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at energiforsyning er en af de vigtigste faktorer for, at borgerne kan deltage i 
det samfundsmæssige og økonomiske liv;

2. erindrer om, at skønt forbrugernes rettigheder allerede er beskyttet af gældende 
fællesskabslovgivning, respekteres de i mange tilfælde ikke; understreger, at 
forbrugerrettighederne bedst kan styrkes gennem en mere effektiv gennemførelse af 
lovgivningen;

3. påpeger, at vedtagelse af pakken af forslag vedrørende markederne for elektricitet og 
naturgas, som i øjeblikket drøftes i Europa-Parlamentet, vil styrke den retlige ramme for 
beskyttelsen af energiforbrugere;

4. mener, at beskyttelsen af energiforbrugerne også fremover bør være baseret på en fælles 
indsats fra EU's og medlemsstaternes side; henviser til, at individuelle fremgangsmåder 
med hensyn til beskyttelse af forbrugerne på energimarkedet kan have forskellige 
virkninger i de forskellige medlemsstater, hvorfor det er afgørende, at nærhedsprincippet 
anvendes konsekvent;

5. støtter Kommissionens planer om ikke at indføre chartret som en ny retsakt, men som et 
middel til at hjælpe borgerne med at få adgang til oplysninger om deres rettigheder på en 
bedre og enklere måde; påpeger i den forbindelse, at de drøftelser, der er rettet mod at 
formidle oplysninger inden for rammerne af de mulige, men endnu ikke vedtagne retsakter 
med forbindelse til chartret, har en negativ indvirkning på rettighedernes klarhed og 
anvendelighed og dermed står i vejen for de ønskede mål;

6. erindrer om, at det europæiske energimarked fortsat kendetegnes af, at der er mange 
monopoler, hvilket giver færre valgmuligheder, begrænser muligheden for hurtigt og
gratis at skifte leverandør, indebærer dårligere information og dermed gør forbrugerne 
mere sårbare; mener, at det derfor er vigtigt at sikre, at der gøres en indsats for at skabe et 
konkurrencedygtigt indre marked for energi og beskytte navnlig de sårbare forbrugere;

7. påpeger, at i henhold til principperne om social inklusion, lige muligheder for alle og lige 
adgang til information i den digitale tidsalder er det vigtigt, at alle Unionens borgere har 
adgang til energi til overkommelige priser;

8. opfordrer medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder til at gøre væsentlige 
fremskridt med hensyn til at sikre en gennemsigtig prisangivelse og en gennemsigtig 
energiregning, der gør det muligt at foretage korrekte prissammenligninger;

9. henviser til, at forbrugerne - navnlig private kunder og små og mellemstore virksomheder 
- har begrænsede redskaber til og muligheder for effektivt at få varetaget deres interesser;
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10. mener, at det i lyset af de stigende energipriser er nødvendigt at garantere forsyninger til 
personer med lav indkomst og personer, som bor i afsidesliggende områder, da der er tale 
om små og ikke konkurrencedygtige energimarkeder; mener, at det er vigtigt, at 
medlemsstaterne hurtigst muligt definerer disse forbrugergrupper præcist og fremmer og 
støtter foranstaltninger, f.eks. i form af socialt betingede takster, der sikrer kontinuiteten i 
adgangen til tjenesteydelser for elektricitet og naturgas; opfordrer medlemsstaterne til 
først og fremmest at investere i omfattende energieffektivitetsforanstaltninger til fordel for 
lavindkomsthusstande og dermed på strategisk vis både håndtere problemet med 
energifattigdom og nå målet om 20 % større energieffektivitet inden 2020, som blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd i foråret 2007; 

11. påpeger, at medlemsstaterne er nødt til at gå længere for at håndtere energifattigdommen, 
eftersom en tilstrækkelig energiforsyning er en af de vigtigste faktorer for, at borgerne kan 
deltage i det samfundsmæssige og økonomiske liv;

12. understreger, at medlemsstaterne i lyset af de stigende energipriser bør indføre nationale 
definitioner af energifattigdom og udvikle foranstaltninger, der kan afhjælpe denne 
energifattigdom, under hensyntagen til de stigende energipriser, husholdningernes 
indkomstniveau og energieffektiviteten;

13. er overbevist om, at de nationale tilsynsmyndigheder bør spille en central rolle for 
forbrugerbeskyttelsen og mener derfor, at forslag med sigte på at styrke disse 
myndigheders beføjelser og uafhængighed, herunder retten til at indføre sanktioner over 
for leverandører, som ikke overholder fællesskabsbestemmelserne på dette område, bør 
støttes;

14. understreger, at medlemsstaterne bør lægge større vægt på løsningen af problemet med 
energifattigdom, og at der bør foretages en vurdering af, i hvilken grad de enkelte 
nationale sociale sikringsordninger og skattesystemer tager hensyn til de risici, der er 
forbundet med energifattigdom;

15. påpeger, at forbrugerne er vigtige aktører på et konkurrencepræget marked; udtrykker 
forhåbning om, at et af de vigtigste instrumenter til forbrugerbeskyttelse er lettere adgang 
til oplysninger, navnlig om prissammenlignelighed og betingelserne for at skifte udbyder; 
mener, at gennemsigtigheden og forudsigeligheden af de offentliggjorte priser og takster 
skal forbedres yderligere ved hjælp af forståelige og lettilgængelige beregningsmetoder; 
understreger, at med henblik på at styrke den enkeltes bidrag til opnåelse af målene i EU's 
energistrategi vedrørende CO2-udledningen skal forbrugerne oplyses om, hvilke 
brændstoffer den energi, de forbruger, er sammensat af;

16. understreger derfor behovet for at gennemføre artikel 3, stk. 6, i direktiv 2003/54/EF i 
praksis, i henhold til hvilken medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne modtager pålidelige 
oplysninger fra elektricitetsleverandøren om energisammensætningen og om den 
miljøpåvirkning, som er forbundet med den energi, leverandøren producerer; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at fremme brugen af intelligente målere, som giver 
forbrugerne klare oplysninger om deres aktuelle energiforbrug og dermed forbedrer 
energieffektiviteten; minder om kravene i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester1

vedrørende udbredelse af intelligente målere; tilskynder på det kraftigste Kommissionen 
og medlemsstaterne til at gennemføre og håndhæve direktivets krav om måling og 
fakturering af hensyn til forbrugerådgivningen og energieffektiviteten; 

18. understreger behovet for at udvikle standardfakturaer, som kan anvendes af alle 
leverandører, med henblik på at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden af 
oplysninger, samt behovet for at oplyse forbrugerrettighederne på el- og gasselskabernes 
og de uafhængige nationale tilsynsmyndigheders websteder;

19. understreger nødvendigheden af, at Kommissionen i samarbejde med de nationale 
tilsynsmyndigheder fastsætter kvalitetskriterier, som skal finde anvendelse i forbindelse 
med forbrugerrelaterede tjenesteydelser, herunder callcentre;

20. understreger behovet for at pålægge leverandørerne at oplyse kunderne om 
bekendtgørelsen af det foreslåede charter.

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.
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