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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab tõsiasja, et energiaga varustatus on põhieeldus kodanike edukaks osalemiseks 
ühiskonna- ja majanduselus;

2. tuletab meelde, et kuigi kehtivad ühenduse õigusaktid kaitsevad tarbijate õigusi, ei austata 
neid sageli; rõhutab, et parim viis tarbijakaitsemeetmete tugevdamiseks on õigusaktide 
tõhusam rakendamine;

3. juhib tähelepanu sellele, et parlamendis praegu arutluses olevate elektri ja maagaasi turge 
puudutavate ettepanekute vastuvõtmine tugevdaks veelgi energiatarbijate kaitse 
õiguslikku raamistikku;

4. on arvamusel, et tulevane energiatarbijate kaitse peaks jätkuvalt põhinema Euroopa Liidu 
ja liikmesriikide ühistegevusel; üksikutel tarbijakaitsemeetmetel energiaturul võivad 
erinevates liikmesriikides olla erinevad mõjud; seetõttu on väga oluline subsidiaarsuse 
põhimõtte pidev rakendamine;

5. toetab komisjoni kavatsust esitada harta mitte uue õigusaktina, vaid vahendina, mis aitab 
kodanikel saada paremal ja lihtsamal viisil oma õiguste kohta teavet; juhib kõnealuses 
kontekstis tähelepanu sellele, et harta raamistikus teabe levitamise eesmärgil peetavad 
kõnelused võimalike, kuid veel vastuvõtmata õigusaktide kohta omavad negatiivset mõju 
õiguste selgusele ja kohaldatavusele ja seega takistavad soovitud eesmärkide saavutamist;

6. tuletab meelde, et Euroopa energiaturgu iseloomustab jätkuvalt suur monopolide hulk; see 
takistab valikuvabadust ning võimalust vahetada tarnijat kiiresti ja tasuta, suurendab 
infopuudust ning tulemuseks on tarbijate haavatavuse süvenemine; seetõttu on oluline 
tagada, et tehakse jõupingutusi ühtse konkurentsivõimelise energiaturu loomiseks ja 
eelkõige haavatavate tarbijate kaitsmiseks;

7. juhib tähelepanu, et sotsiaalse kaasatuse, kõigile võrdsete võimaluste andmise ja 
digitaalsel ajastul teabele õiglase juurdepääsu tagamise põhimõtete kohaselt on väga 
oluline, et igal liidu kodanikul on juurdepääs taskukohasele energiale;

8. palub liikmesriikidel ja liikmesriikide reguleerivatel asutustel saavutada oluline 
edasiminek hindade läbipaistvas avaldamises ja läbipaistvates energiaarvetes, mis 
võimaldaks korrektset hinnavõrdlust;

9. arvestades, et tarbijatel, eelkõige koduklientidel ja väikestel ning keskmise suurusega 
ettevõtetel, on oma huvide tõhusaks kaitsmiseks piiratud vahendid ja võimalused;

10. on arvamusel, et energiahindade tõusu valguses on vajalik garanteerida tarne madala 
sissetulekuga inimestele ja samuti on vajalik tagada see äärealadel elavatele inimestele, 
kuna nende energiaturg on väike ja konkurentsivõimetu; peab oluliseks, et liikmesriigid 
astuksid võimalikult kiiresti samme selle tarbijarühma täpseks määratlemiseks ning 
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edendaksid ja toetaksid meetmeid, nagu sotsiaalsed tariifid, mis tagavad neile jätkuva 
juurdepääsu elektrile ja maagaasile; palub liikmesriikidel investeerida esmajoones 
laiahaardelistesse energiatõhususe meetmetesse madala sissetulekuga majapidamiste 
tarbeks, tegeledes seeläbi strateegilisel viisil nii küttekuludest tingitud vaesuse 
probleemiga kui ka energiatõhususe 20%lise suurendamise eesmärgiga aastaks 2020, mis 
võeti vastu Euroopa Ülemkogu 2007. aasta kevadisel kohtumisel;

11. juhib tähelepanu, et liikmesriigid peaksid võtma edasisi meetmeid energiakuludest 
tingitud vaesuse vastu võitlemiseks, kuna piisav energiaga varustatus on üks põhieeldusi 
kodanike edukaks osalemiseks ühiskonna- ja majanduselus;

12. rõhutab, et tõusvate energiahindade taustal peaksid liikmesriigid määratlema 
energiakuludest tingitud vaesuse mõiste riigisiseselt ja töötama välja meetmed selle 
kõrvaldamiseks, võttes arvesse tõusvaid energiahindu, majapidamiste sissetulekute taset ja 
energiatõhusust;

13. on veendunud, et riiklikel reguleerivatel asutustel peaks olema tarbijakaitses keskne roll;
usub seetõttu, et reguleerivate asutuste volituste ja iseseisvuse, sealhulgas õiguse määrata 
karistusi tarnijatele, kes ei järgi asjaomaseid ühenduse õigusakte, tugevdamise 
ettepanekuid tuleks toetada;

14. rõhutab, et liikmesriigid peavad pühendama rohkem tähelepanu energiakuludest tingitud 
vaesuse probleemile ning et koostada tuleks hinnang selle kohta, millises ulatuses 
võetakse riigi sotsiaalkindlustus- ja maksusüsteemides arvesse energiakuludest tingitud 
vaesusega seotud ohtusid;

15. juhib tähelepanu, et tarbijad mängivad konkurentsivõimelisel turul olulist rolli; väljendab 
arvamust, et teabele juurdepääsu lihtsustamine on üks tähtsamaid tarbijakaitse vahendeid, 
eriti seoses hindade võrreldavusega ja tarnija vahetamise tingimustega; on seisukohal, et 
avaldatud hindade ja tariifide läbipaistvust ja ennustatavust peab veel parandama 
arusaadavate ja kergelt juurdepääsetavate arvutamismeetodite abil; rõhutab, et 
suurendamaks iga inimese panust ELi süsinikdioksiidi heitkoguseid puudutavate 
energiastrateegia eesmärkide saavutamisse, peaks tarbijaid informeerima nende poolt 
tarbitava energia tootmiseks kasutatavatest kütuseliikidest;

16. rõhutab seega vajadust reaalselt kohaldada direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõiget 6, mille 
kohaselt liikmesriigid tagavad, et tarbijad saavad usaldusväärset teavet elektritarnija 
energiaallikate valiku kohta ning tarnija energiast elektrienergia tootmisel tekkinud 
keskkonnamõjude kohta;

17. kutsub liikmesriike üles soodustama arukaid arvesteid, mis annavad tarbijatele täpse 
ülevaate nende tegelikust energiatarbimisest ja seega aitavad kaasa parema 
energiatõhususe saavutamisele; tuletab meelde Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2006. aasta direktiivi 2006/32/EÜ (mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid)1 artiklis 13 esitatud nõuet arukate arvestite paigaldamise kohta; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tungivalt rakendada tarbijate teavitamise ja energia huvides 
direktiivi nõudeid mõõtmise ja arvete esitamise kohta ning need jõustada;

                                               
1  ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.
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18. rõhutab teabe läbipaistvuse ja võrreldavuse tõstmise eesmärgil vajadust töötada välja 
standardsed arved, mida saavad kasutada kõik tarnijad, ning vajadust loetleda tarbijate 
õigused elektri- ja gaasitootjate ning sõltumatute riiklike reguleerivate asutuste 
veebisaitidel;

19. rõhutab vajadust, et komisjon töötaks koostöös riiklike reguleerivate asutustega välja 
kvaliteedikriteeriumid, mida kohaldataks tarbijatega seotud teenuste, sealhulgas 
kõnekeskuste suhtes;

20. rõhutab vajadust nõuda tarnijatelt tarbijate teavitamist esitatud harta väljakuulutamise 
kohta.
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