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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia tai, kad energijos tiekimas – svarbiausias sėkmingo piliečių dalyvavimo 
socialiniame ir ekonominiame gyvenime elementas;

2. primena, kad nors vartotojų teisės jau saugomos pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus, 
dažnai jos negerbiamos; pabrėžia, kad vartotojų apsaugos priemones geriausiai galima 
stiprinti veiksmingiau įgyvendinant teisės aktus;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad priėmus pasiūlymų paketą dėl elektros ir gamtinių dujų rinkų, 
kurį Europos Parlamentas šiuo metu svarsto, būtų toliau stiprinama energijos vartotojų 
apsaugos teisinė sistema;

4. mano, kad būsima energijos vartotojų apsauga ir toliau turėtų būti grindžiama bendrais 
Europos Sąjungos ir valstybių narių veiksmais; skirtinga energetikos rinkos vartotojų 
apsaugos tvarka gali turėti skirtingą poveikį skirtingose valstybėse narėse. Taigi būtina 
nuolat taikyti subsidiarumo principą;

5. remia Komisijos planus chartiją siūlyti ne kaip naują teisės aktą, bet kaip priemonę padėti 
piliečiams geriau ir paprasčiau gauti informaciją apie savo teises; taigi, pažymi, kad 
diskusijos apie su chartija susijusios informacijos dėl galimų, bet dar nepriimtų teisės 
aktų sklaidą turi neigiamą poveikį teisių aiškumui, galimybėms jas taikyti ir tai kliudo 
siekti norimų tikslų;

6. primena, kad Europos energetikos rinkai vis dar būdinga turėti daug monopolijų. Taip 
ribojama pasirinkimo laisvė, galimybė greitai ir nemokamai pakeisti tiekėją, didėja 
informacijos trūkumas ir dėl to didėja vartotojų pažeidžiamumas. Taigi, svarbu užtikrinti, 
kad būtų stengiamasi sukurti bendrą konkurencingą energetikos rinką ir ypač apsaugoti 
pažeidžiamus vartotojus;

7. pažymi, kad remiantis socialinės įtraukties, vienodų galimybių visiems ir sąžiningos 
galimybės skaitmeninėje eroje gauti informaciją principais būtina, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis galėtų pirkti energiją prieinama kaina;

8. ragina valstybes nares ir nacionalines reguliavimo institucijas daryti rimtą pažangą, kad 
būtų užtikrinta pareiga skaidriai nurodyti kainą ir skaidriai sudaryti sąskaitas už energiją, 
kad galima būtų palyginti tikslias kainas;

9. kadangi vartotojai, ypač buitiniai vartotojai bei mažosios ir vidutinės įmonės, turi mažai 
priemonių ir galimybių veiksmingai atstovauti savo interesams;

10. mano, kad, atsižvelgiant į didėjančias energijos kainas, būtina užtikrinti tiekimą mažesnes 
pajamas turintiems žmonėms ir atokiuose rajonuose gyvenantiems žmonėms, nes 
energijos rinka maža ir nekonkurencinga; mano, kad svarbu, jog valstybės narės kuo 
skubiau imtųsi veiksmų siekdamos tiksliai apibrėžti šias vartotojų grupes ir skatintų bei 
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remtų priemones, pavyzdžiui, socialinius tarifus, kurie padėtų užtikrinti jiems nuolatinę 
galimybę gauti elektros energijos ir gamtinių dujų paslaugas; ragina valstybes nares 
prioritetine tvarka investuoti į išsamias energijos vartojimo efektyvumo priemones, 
skirtas mažas pajamas turintiems namų ūkiams – taip būtų strategiškai sprendžiama kuro 
lemiamo skurdo problema ir būtų siekiama 2007 m. pavasario Europos Vadovų Taryboje 
patvirtinto rodiklio – iki 2020 m. užtikrinti 20 proc. energijos vartojimo efektyvumą;

11. pažymi, kad valstybės narės turi toliau kovoti su energetiniu skurdu, nes pakankamas 
energijos tiekimas – vienas svarbiausių sėkmingo piliečių dalyvavimo socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime elementų;

12. pabrėžia, kad didėjant energijos kainoms valstybės narės, atsižvelgdamos į didėjančias 
energijos kainas, namų ūkių pajamų lygį ir energijos vartojimo efektyvumą, turėtų sukurti 
nacionalines energetinio skurdo apibrėžtis ir parengti energetinio skurdo mažinimo 
priemones;

13. yra įsitikinęs, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų vaidinti pagrindinį 
vaidmenį vartotojų apsaugos srityje; taigi mano, kad reikėtų remti pasiūlymus, kuriais 
siekiama didinti reguliavimo institucijų įgaliojimus ir nepriklausomumą, įskaitant teisę 
taikyti sankcijas tiekėjams, nesilaikantiems šią sritį reglamentuojančių Bendrijos teisės 
aktų;

14. pabrėžia, kad valstybės narės turi daugiau dėmesio skirti energetinio skurdo problemai ir 
kad reikėtų įvertinti, kiek atskirų valstybių narių socialinės apsaugos ar mokesčių 
sistemose atsižvelgiama į riziką, susijusią su energetiniu skurdu;

15. pažymi, kad svarbiausi konkurencingos rinkos subjektai – vartotojai; reiškia įsitikinimą, 
kad viena svarbiausių vartotojų apsaugos srities priemonių – lengvesnė galimybė gauti 
informaciją, ypač tokią, pagal kurią būtų galima palyginti kainas ir paslaugos teikėjo 
keitimo sąlygas; mano, kad paskelbtų kainų ir tarifų skaidrumas bei nuspėjamumas turi 
būti toliau didinamas taikant suprantamus ir lengvai prieinamus skaičiavimo metodus; 
pabrėžia, kad siekiant padidinti individualų įnašą įgyvendinant ES energetikos strategijos 
tikslus, susijusius su CO2 išlakomis, vartotojai turėtų būti informuojami apie tai, kokios 
kuro rūšys buvo naudotos gaminant jų vartojamą elektros energiją;

16. taigi pabrėžia, kad reikia praktiškai įgyvendinti Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 6 dalį, 
pagal kurią valstybės narės užtikrina, kad vartotojai gautų patikimą informaciją apie tai, 
kokią dalį atitinkamo tiekėjo kuro mišinyje sudarė kiekvienas energijos šaltinis, ir apie 
tiekėjo elektros energijos gamybos poveikį aplinkai dėl atitinkamos energijos naudojimo; 

17. ragina valstybes nares skatinti naudoti pažangius skaitiklius, kuriais naudodamiesi 
vartotojai galėtų gauti aiškią informaciją apie jų faktiškai suvartotą energijos kiekį ir taip 
būtų prisidedama prie geresnio energijos vartojimo efektyvumo;  primena 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/32/EB dėl energijos 
galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų1 13 straipsnyje išdėstytus 
reikalavimus dėl pažangių skaitiklių pateikimo; skubiai ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti direktyvos reikalavimus dėl matavimo ir sąskaitų išrašymo ir stebėti kaip jų 

                                               
1  OL L 114, 2006 4 27, p. 64.
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laikomasi, kad vartotojai būtų informuojami ir didėtų energijos vartojimo efektyvumas;

18.  pabrėžia, kad reikia parengti standartines sąskaitas, kurias galėtų naudoti visi tiekėjai –
taip būtų siekiama padidinti informacijos skaidrumą bei palyginamumą, ir kad reikia 
paminėti vartotojų teises elektros ir dujų bendrovių bei nepriklausomų nacionalinių 
reguliavimo institucijų tinklavietėse;

19.  pabrėžia, jog reikia, kad Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, nustatytų kokybės kriterijus, taikytinus su vartotojais susijusioms 
paslaugoms, įskaitant informavimo telefonu centrus;

20. pabrėžia, jog būtina reikalauti, kad tiekėjai informuotų vartotojus apie siūlomos chartijos 
paskelbimą.
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