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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει το γεγονός ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή συμμετοχή των πολιτών στον κοινωνικό και οικονομικό βίο·

2. υπενθυμίζει ότι, παρ’ όλο που τα δικαιώματα των καταναλωτών προστατεύονται ήδη από 
την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, συχνά δεν γίνονται σεβαστά· υπογραμμίζει ότι η 
ενίσχυση των μέτρων για την προστασία των καταναλωτών μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα με μια πλέον αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας·

3. επισημαίνει ότι η έγκριση του πακέτου προτάσεων σχετικά με τις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, το οποίο συζητεί επί του παρόντος το Κοινοβούλιο θα 
ενισχύσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας·

4. θεωρεί ότι η μελλοντική προστασία καταναλωτών ενέργειας θα πρέπει να συνεχίσει να 
βασίζεται σε κοινή δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Μεμονωμένες 
πρακτικές προστασίας των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας μπορεί να έχουν 
διαφορετικές επιπτώσεις στα επί μέρους κράτη μέλη. Η σωστή εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας είναι ως εκ τούτου ουσιώδης·

5. στηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής να μην προτείνει τον Χάρτη ως νέα νομική πράξη, αλλά 
ως μέσο που θα βοηθήσει τους πολίτες να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους 
με καλύτερο και απλούστερο τρόπο· επισημαίνει εν προκειμένω ότι οι συζητήσεις που 
στοχεύουν στη διάδοση πληροφοριών στο πλαίσιο του Χάρτη και αφορούν ενδεχόμενες 
αλλά όχι ακόμα εγκεκριμένες νομικές πράξεις έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη σαφήνεια 
και τη δυνατότητα εφαρμογής των δικαιωμάτων, και, ως εκ τούτου, αποτελούν εμπόδιο 
στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων·

6. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 
μεγάλο αριθμό μονοπωλίων. Αυτό περιορίζει την ελευθερία επιλογής και τη δυνατότητα 
ταχείας και ανέξοδης αλλαγής προμηθευτή, αυξάνει την έλλειψη ενημέρωσης και, ως 
αποτέλεσμα, υπογραμμίζει την ευπάθεια των καταναλωτών. Ως εκ τούτου είναι 
σημαντικό να διασφαλισθεί ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία μιας
ενιαίας, ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και για την προστασία, ειδικότερα, των 
ευπαθών καταναλωτών·

7. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών προς 
όλους και της δίκαιης πρόσβασης στην πληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή, είναι 
ουσιαστικό κάθε πολίτης της Ένωσης να έχει πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια·

8. καλεί τα κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να σημειώσουν σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τις διαφανείς ενδείξεις τιμών και τα διαφανή τιμολόγια ενέργειας, 
καθιστώντας δυνατή τη σωστή σύγκριση των τιμών·
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9. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές –ιδίως οι εγχώριοι και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις– διαθέτουν περιορισμένα εργαλεία και δυνατότητες για την αποτελεσματική 
εκπροσώπηση των συμφερόντων τους·

10. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει εγγύηση για την παροχή ενέργειας σε άτομα με 
χαμηλά εισοδήματα υπό το φως των αυξανόμενων τιμών στον ενεργειακό τομέα καθώς 
και για άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές, λόγω των μικρών και μη 
ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα όσο το δυνατόν ταχύτερα, για να καθορίσουν με σαφή τρόπο αυτές τις ομάδες 
καταναλωτών και να προωθήσουν και να υποστηρίξουν μέτρα, π.χ. κοινωνικά τιμολόγια, 
ώστε να εξασφαλίσουν συνέχεια για αυτά τα άτομα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση τους σε 
υπηρεσίες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν κατά 
προτεραιότητα σε ολοκληρωμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τα νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα, αντιμετωπίζοντας έτσι με στρατηγικό τρόπο το πρόβλημα της ένδειας 
καυσίμων αλλά και το θέμα του στόχου ενεργειακής απόδοσης ύψους 20% μέχρι το 2020,
που εγκρίθηκε στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007·

11. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, εφόσον ο επαρκής ενεργειακός εφοδιασμός 
αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της επιτυχούς συμμετοχής των πολιτών στον 
κοινωνικό και οικονομικό βίο·

12. επισημαίνει ότι, υπό το φως των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καταρτίσουν ορισμούς της ενεργειακής ένδειας σε εθνικό επίπεδο και να 
αναπτύξουν μέτρα για την εξάλειψής της, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες τιμές της 
ενέργειας, τα επίπεδα εισοδήματος των νοικοκυριών και την ενεργειακή απόδοση·

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι εθνικοί ρυθμιστές θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν 
κεντρικό ρόλο στην προστασία των καταναλωτών· πιστεύει ότι για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει να υποστηριχθούν προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των εξουσιών και 
της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
επιβολής κυρώσεων στους προμηθευτές που δεν συμμορφώνονται με την κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με το εν λόγω ζήτημα·

14. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα της 
ενεργειακής ένδειας και ότι πρέπει να υπολογιστεί ο βαθμός στον οποίο κάθε εθνικό 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή φορολογίας λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την ενεργειακή ένδεια·

15. επισημαίνει ότι οι καταναλωτές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες σε μια 
ανταγωνιστική αγορά· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην πληροφόρηση είναι ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών,με ειδική προσοχή να δίδεται στη συγκρισιμότητα των 
τιμών και τους όρους αλλαγής προμηθευτή· θεωρεί ότι η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα 
των δημοσιευμένων τιμών και τιμολογίων θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω της 
χρησιμοποίησης κατανοητών και εύκολα προσβάσιμων μεθόδων υπολογισμού· 
υπογραμμίζει ότι με σκοπό να αυξηθούν οι επί μέρους συνεισφορές στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας όσον αφορά τις εκπομπές CO2, οι 
καταναλωτές θα έπρεπε να ενημερωθούν για το μίγμα καυσίμων που αποτελεί την 
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ενέργεια την οποίαν καταναλώνουν·

16. επισημαίνει ως εκ τούτου την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη του άρθρου 3, παράγραφος 
6, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το ενεργειακό μίγμα του προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από το ενεργειακό μίγμα του προμηθευτή·

17. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ευφυείς μετρητές, οι οποίο παρέχουν στους 
καταναλωτές μια σαφή άποψη για την πραγματική ενεργειακή κατανάλωσή τους και ως 
εκ τούτου συμβάλουν στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση· υπενθυμίζει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 13 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες1 σχετικά με την παροχή  ευφυών μετρητών· καλεί 
επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τις 
απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τους μετρητές και τους λογαριασμούς, προς το 
συμφέρον της πληροφόρησης των καταναλωτών και της ενεργειακής απόδοσης·

18. επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας πρότυπων τιμολογίων που θα είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιούνται από όλους τους προμηθευτές, με στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια και η 
συγκρισιμότητα των πληροφοριών, καθώς και την ανάγκη αναφοράς των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών στις ιστοσελίδες των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου και των ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

19. επισημαίνει την ανάγκη η Επιτροπή να αναπτύξει ποιοτικά κριτήρια σε συνεργασία με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές τα οποία θα ισχύουν για τις υπηρεσίες που αφορούν 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κέντρων·

20. επισημαίνει την ανάγκη να απαιτηθεί από τους προμηθευτές να ενημερώσουν τους 
καταναλωτές σχετικά με τη δημοσίευση του προτεινόμενου Χάρτη.

                                               
1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σελ.64.
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