
AD\722505LV.doc PE404.466v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2008/2006(INI)

7.5.2008

ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu
(2008/2006(INI))

Atzinumu sagatavoja: András Gyürk



PE404.466v02-00 2/6 AD\722505LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\722505LV.doc 3/6 PE404.466v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver to, ka energoapgāde ir izšķirošs elements veiksmīgai pilsoņu līdzdalībai sociālajā 
un ekonomiskajā dzīvē;

2. atgādina, ka bieži vien patērētāju tiesības netiek ievērotas, lai gan tās aizsargā spēkā 
esošie Kopienas tiesību akti; uzsver, ka labākais veids, kā padarīt iedarbīgākus patērētāju 
tiesību aizsardzības pasākumus, ir efektīvāk īstenot tiesību aktus;

3. norāda, ka priekšlikumu paketes pieņemšana saistībā ar elektroenerģijas un dabasgāzes 
tirgu, par kuru pašlaik notiek debates Eiropas Parlamentā, vēl vairāk uzlabos enerģijas 
patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu;

4. uzskata, ka enerģijas patērētāji arī turpmāk jāaizsargā, pamatojoties uz Eiropas 
Savienības un dalībvalstu vienotu rīcību. Individuālo patērētāju praktiskai aizsardzībai 
energoresursu tirgū var būt atšķirīgas izpausmes dažādās dalībvalstīs. Tādēļ ir ļoti svarīgi 
konsekventi piemērot subsidiaritātes principu;

5. atbalsta Komisijas plānu neierosināt hartu kā jaunu tiesību aktu, bet kā līdzekli, lai 
atbalstītu pilsoņus, iegūstot informāciju par savām tiesībām labākā un vienkāršākā veidā; 
šajā sakarā norāda uz to, ka apspriešanās ar mērķi izplatīt informāciju saistībā ar hartu kā 
par potenciāliem, bet vēl nepieņemtiem tiesību aktiem, kaitē skaidrībai un 
piemērojamībai attiecībā uz tiesībām un, tādējādi traucē iecerēto mērķu sasniegšanu;

6. atgādina, ka Eiropas energoresursu tirgu joprojām raksturo liels monopoluzņēmumu 
skaits. Tas ierobežo izvēles brīvību un iespēju ātri un bez maksas nomainīt piegādātāju, 
neveicina informācijas izplatību un tādējādi padara patērētājus neaizsargātus. Ir svarīgi 
nodrošināt centienus izveidot vienotu un konkurētspējīgu energoresursu tirgu un jo īpaši 
aizsargāt neaizsargātākos klientus.

7. atzīmē, ka saskaņā ar sociālās integrācijas, līdztiesīgu iespēju visiem un taisnīgas pieejas 
informācijai principiem digitalizācijas laikmetā, ir būtiski svarīgi, lai ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim būtu pieejama enerģija par pieņemamu cenu;

8. aicina dalībvalstis un valsts pakalpojumus regulējošās iestādes būtiski uzlabot cenu 
norādīšanas pārredzamību un faktūrrēķinu par enerģiju skaidrību, lai būtu iespējams 
pareizi salīdzināt cenas;

9. tā kā patērētājiem, jo īpaši mājsaimniecību klientiem un maziem, un vidējiem 
uzņēmumiem, ir ierobežoti veidi un iespējas panākt efektīvu savu interešu pārstāvēšanu;

10. uzskata, ka apstākļos, kad pieaug energoresursu cena, ir nepieciešams nodrošināt to 
piegādi cilvēkiem ar zemiem ienākumiem un tāpat ir  nepieciešams to nodrošināt 
cilvēkiem, kas dzīvo nomaļos reģionos, ņemot vērā, ka viņiem pieejamie enerģijas tirgi ir 
mazi un tajos nav konkurences; uzskata, ka dalībvalstīm būtu svarīgi precīzi noteikt šo 
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patērētāju grupas cik drīz vien iespējams un veikt, kā arī atbalstīt pasākumus, piemēram, 
"sociālo tarifu" veidā, lai nodrošinātu elektrības un dabasgāzes pieejamības 
nepārtrauktību šiem patērētājiem;  aicina dalībvalstis piešķirt prioritāti ieguldījumiem 
visaptverošos energoefektivitātes pasākumos mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem, 
tādējādi risinot stratēģiski gan degvielas cenu izraisītās nabadzības problēmu, gan 
2007. gadā Eiropadomes pieņemtā 20 % energoefektivitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2020. gadam;

11. norāda uz to, ka dalībvalstīm jādara vairāk, lai risinātu enerģijas cenu izraisītās 
nabadzības problēmu, jo atbilstīgs nodrošinājums ar enerģiju, ir viens no galvenajiem 
faktoriem, lai pilsoņi varētu veiksmīgi piedalīties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē;

12. uzsver, ka sakarā ar pieaugošajām enerģijas cenām dalībvalstīm jāizveido savas 
definīcijas ar enerģijas cenām saistītajai nabadzībai un jāizstrādā pasākumi, lai izskaustu 
ar enerģijas cenām saistīto nabadzību, ņemot vērā pieaugošās enerģijas cenas, 
mājsaimniecību ienākumu līmeni un energoefektivitāti;

13. pauž pārliecību, ka pakalpojumu regulatoriem dalībvalstīs ir jāuzņemas galvenā loma 
patērētāju tiesību aizsardzībā; tādēļ uzskata, ka ir jāatbalsta priekšlikumi paplašināt 
pakalpojumu regulatoru pilnvaras un neatkarību, tostarp tiesības veikt sankcijas pret 
piegādātājiem, kuri neievēro Kopienas tiesības šajā jautājumā.

14. uzsver, ka dalībvalstīm vairāk uzmanības jāvelta enerģijas cenu izraisītās nabadzības 
problēmai un jāizvērtē, cik lielā mērā katras atsevišķās valsts sociālās drošības vai 
nodokļu sistēmām jāņem vērā riski, kas saistīti ar enerģijas cenu izraisīto nabadzību;

15. norāda uz to, ka patērētāji ir konkurences tirgus galvenie dalībnieki; pauž pārliecību, ka 
viens no galvenajiem patērētāju aizsardzības instrumentiem ir viegla informācijas 
pieejamība, īpaši attiecībā uz cenu salīdzināšanu un nosacījumiem par pakalpojuma 
sniedzēja nomainīšanu; uzskata, ka pārredzamību un paredzamību publicētajām cenām un 
tarifiem ir turpmāk aizvien jāuzlabo, izmantojot visaptverošas un viegli pieejamas 
aprēķināšanas metodes; uzsver — lai palielinātu individuālos ieguldījumus ES 
enerģētikas stratēģijas mērķu sasniegšanā attiecībā uz CO2 emisijām, patērētājiem jābūt 
informētiem par enerģijas veidu dažādību, no kuriem veidojas viņu patērētā enerģija;

16. uzsver, ka nepieciešams īstenot praksē Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punktu, saskaņā 
ar kuru dalībvalstis nodrošina, ka patērētāji saņem uzticamu informāciju par 
elektroenerģijas piegādātāja dažādajiem enerģijas veidiem un ietekmi uz vidi, kādu rada 
elektroenerģijas ražošana no šī piegādātāja enerģijas; 

17. aicina dalībvalstis veicināt viedo enerģijas skaitītāju izmantošanu, kuri visu laiku sniegtu 
patērētājiem skaidru informāciju par viņu enerģijas patēriņu un tādējādi veicinātu 
energoefektivitāti; atgādina par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa 
Direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes 
pakalpojumiem1 13. pantu attiecībā uz viedajiem skaitītājiem; steidzami aicina Komisiju 
un dalībvalstis patērētāju informētības un enerģētikas jomas interesēs īstenot un ieviest 
šīs direktīvas prasības par mērīšanu un rēķinu sagatavošanu;

                                               
1  OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.
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18. uzsver, cik nepieciešams ir izstrādāt standarta rēķinu izrakstīšanas sistēmu, kuru varētu 
izmantot visi piegādātāji, lai palielinātu informācijas pārredzamību un salīdzināmību, kā 
arī uzsver, ka elektroenerģijas un dabasgāzes piegādes uzņēmumu, kā arī valstu 
neatkarīgu regulatoru mājas lapās nepieciešams norādīt uz patērētāju tiesībām;

19. uzsver, ka nepieciešams, lai Komisija sadarbībā ar valstu regulatoriem izstrādātu 
kvalitātes kritērijus, kas jāpiemēro ar patērētājiem saistītiem pakalpojumiem, tostarp 
telefona pakalpojumu centriem;

20. uzskata, ka jāpieprasa, lai pakalpojumu sniedzēji informētu patērētājus par šīs ierosinātās 
hartas izsludināšanu.
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