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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az energiaellátás a polgárok társadalmi és gazdasági életben való 
sikeres részvételének kulcsfontosságú eleme;

2. emlékeztet arra, hogy bár a fogyasztók jogvédelmét az érvényben lévő közösségi 
jogszabályok biztosítják, ezeket nem minden esetben tartják be; hangsúlyozza, hogy a 
fogyasztóvédelmi intézkedéseket leginkább a jogszabályok hatékonyabb végrehajtása 
révén lehet megerősíteni;

3. rámutat, hogy a Parlament által jelenleg tárgyalt, villamosenergia- és földgázpiacokra 
vonatkozó javaslatcsomag elfogadása még inkább meg fogja erősíteni az 
energiafogyasztók védelmét szolgáló jogi kereteket;

4. úgy véli, hogy az energiafogyasztók védelmét a jövőben is az Európai Unió és a 
tagállamok közös fellépésére kell alapozni; az egyedi energiapiaci fogyasztóvédelmi 
gyakorlatok különböző hatással lehetnek az egyes tagállamokban. Ezért kulcsfontosságú 
a szubszidiaritás elvének következetes alkalmazása;

5. támogatja a Bizottság tervét, mely szerint a chartát nem új jogi aktusként terjeszti elő, 
hanem olyan eszközként, melynek révén segítséget lehet nyújtani a polgárok számára 
ahhoz, hogy jogaikkal kapcsolatban jobban és egyszerűbben juthassanak információkhoz; 
hangsúlyozza, hogy ebben az összefüggésben a lehetséges, de még el nem fogadott jogi 
aktusok tekintetében a Charta keretében információk terjesztését célzó megbeszélések 
kedvezőtlenül befolyásolják a jogok egyértelművé tételére és alkalmazhatóságára 
irányuló erőfeszítéseket, és ezért akadályozzák a kívánt célkitűzések elérését;

6. emlékeztet arra, hogy az európai energiapiacot továbbra is a monopóliumok nagy száma 
jellemzi; ez korlátozza a választás és a gyors és költségmentes szolgáltatóváltás 
szabadságát, növeli az információhiányt, és végső soron növeli a fogyasztók 
kiszolgáltatottságát. Fontos az egységes, versenyképes energiapiac létrehozására és 
különösen a védelemre szoruló fogyasztók védelmére irányuló erőfeszítések biztosítása;

7. hangsúlyozza, hogy a társadalmi integráció, az általános esélyegyenlőség, valamint a 
digitális korban az információkhoz való igazságos hozzáférés elveinek megfelelően 
alapvető fontosságú, hogy az Unió minden egyes polgára megfizethető áron férjen hozzá 
az energiához;

8. felszólítja a tagállamokat és a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy tegyenek komoly 
előrelépést az árak átlátható módon történő feltüntetése és az energiafogyasztási számlák 
átláthatóvá tétele terén, hogy lehetségessé váljon az árak megfelelő összehasonlítása;

9. mivel a fogyasztók – különösen a magánszemélyek és a kis- és középvállalkozások –
korlátozott eszközökkel és lehetőségekkel rendelkeznek érdekeik hatékony 
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képviseletéhez;

10. úgy véli, hogy az egyre növekvő energiaárakra való tekintettel szükséges az alacsonyabb 
jövedelműek ellátásának garantálása, illetve a kis és nem versenyképes energiapiacok 
miatt ugyanez szükséges a távoli területeken élők esetében is; fontosnak tartja, hogy a 
tagállamok a lehető leghamarabb lépéseket tegyenek e fogyasztói csoportok 
meghatározása, és olyan, például szociális díjszabást bevezető intézkedések ösztönzése és 
támogatása érdekében, amelyek biztosítják e csoportok számára a villamosenergia- és 
földgázellátáshoz való hozzáférés folytonosságát; felhívja a tagállamokat, hogy 
fektessenek be elsősorban az alacsony jövedelmű háztartásokra irányuló átfogó 
energiahatékonysági intézkedésekbe, és ezáltal kezeljék stratégiai módon mind az 
üzemanyag-szegénység, mind a 2007-es tavaszi Európai Tanács során elfogadott 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés 2020-ra való elérésének problémáját;

11. rámutat arra, hogy a tagállamoknak tovább kell lépniük az energiaszegénység kezelése 
terén, hiszen a megfelelő energiaellátás a polgárok társadalmi és gazdasági életben való 
sikeres részvételének kulcsfontosságú eleme,

12. hangsúlyozza, hogy a növekvő energiaárak miatt minden tagállamnak nemzeti szinten 
kellene meghatároznia az energiaszegénység fogalmát, és intézkedéseket kellene 
kidolgoznia az energiaszegénység megszüntetésére, figyelembe véve a növekvő 
energiaárakat, a háztartások jövedelmének szintjét és az energiahatékonyság 
szempontjait;

13. hangot ad annak a meggyőződésének, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak központi 
szerepet kell kapniuk a fogyasztóvédelemben; ezért úgy véli, hogy támogatni kell a 
szabályozó hatóságok hatáskörének és függetlenségének megerősítésére irányuló 
javaslatokat, beleértve az olyan szolgáltatók szankcionálásának jogát, akik nem tartják 
tiszteletben a vonatkozó közösségi jogszabályokat;

14. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak több figyelmet kell szentelniük az 
energiaszegénység problémájának, és fel kell becsülni, hogy az egyes nemzeti 
társadalombiztosítási vagy adózási rendszerek milyen mértékben veszik figyelembe az 
energiaszegénységgel kapcsolatos kockázatokat;

15. rámutat, hogy a fogyasztók kulcsszereplők a versenypiacon; hangot ad annak a 
meggyőződésének, hogy a fogyasztóvédelem egyik legfontosabb eszköze az 
információhoz való hozzáférés megkönnyítése, különösen az árak összehasonlíthatósága 
és a szolgáltatóváltással kapcsolatos feltételek vonatkozásában; úgy véli, hogy a közzétett 
árak és díjszabások átláthatóságát és kiszámíthatóságát tovább kell javítani érthető és 
könnyen hozzáférhető számítási módszerek révén; hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó európai energiastratégiai célokhoz való egyéni hozzájárulásuk 
fokozása érdekében a fogyasztókat tájékoztatni kell energiafogyasztásuk energiahordozó-
összetételéről;

16. ezért hangsúlyozza, hogy szükség van a 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének 
gyakorlati végrehajtására, melynek értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztók megbízható információt kapjanak a villamosenergia-szolgáltató 
energiahordozó-összetételéről és az így termelt villamos energia környezeti hatásáról; 
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17. felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék az intelligens fogyasztásmérők használatát, 
amelyek segítségével a fogyasztók világos képet kapnak tényleges 
energiafogyasztásukról, és ezáltal hozzájárulnak a jobb energiahatékonysághoz;  
emlékeztet az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról szóló, 2006/32/EK irányelv1 13. cikkének az intelligens 
fogyasztásmérők biztosításával kapcsolatos követelményeire; felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy a fogyasztók tájékoztatása és az energiahatékonyság érdekében 
hajtsák végre és érvényesítsék az irányelv mérésre és számlázásra vonatkozó 
követelményeit;

18. hangsúlyozza a minden szolgáltató által alkalmazható, szabványos számlák 
kialakításának szükségességét az információ átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának fokozása érdekében, valamint annak szükségességét, hogy a 
villamosenergia- és gázszolgáltató cégek, valamint a független nemzeti szabályozó 
hatóságok honlapjukon utaljanak a fogyasztói jogokra;

19. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a nemzeti szabályozó hatóságokkal együttműködve 
minőségi kritériumokat kell kialakítania a fogyasztókkal kapcsolatos szolgáltatásokra 
vonatkozóan, beleértve a telefonos ügyfélszolgálatokat is;

20. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szolgáltatókat kötelezzék a fogyasztók 
tájékoztatásáras a javasolt Charta kihirdetésével kapcsolatban.

                                               
1  HL L 114., 2006.4.27., 64. o.
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