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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat energievoorziening een van de belangrijkste elementen is voor de 
succesvolle deelname van burgers aan het sociale en economische leven;

2. herinnert eraan dat de vigerende communautaire wetgeving de rechten van consumenten 
weliswaar al beschermt, maar dat deze rechten vaak niet worden gerespecteerd; benadrukt 
dat de bescherming van de consument het beste kan worden versterkt door een 
effectievere tenuitvoerlegging van de wetgeving;

3. wijst erop dat vaststelling van het pakket voorstellen inzake de markten voor elektriciteit 
en aardgas waarover het Parlement momenteel debatteert, het rechtskader voor de 
bescherming van de energieconsument verder zal versterken;

4. is van mening dat de toekomstige bescherming van de energieconsument gebaseerd moet 
blijven op gezamenlijke actie van de Europese Unie en de lidstaten. Afzonderlijke 
praktijken met betrekking tot de consumentenbescherming in de energiemarkt kunnen in 
verschillende lidstaten verschillende effecten hebben. Een consistente toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel is daarom essentieel;

5. ondersteunt de plannen van de Commissie om het handvest niet als rechtshandeling voor 
te stellen, maar als een manier om burgers te ondersteunen om op een betere en 
eenvoudigere manier informatie te verkrijgen; wijst er in deze context op dat discussies 
gericht op het verspreiden van informatie in het kader van het handvest en betreffende 
potentiële maar nog niet aangenomen rechtshandelingen, een negatief effect hebben op de 
duidelijkheid en toepasselijkheid van de rechten en daarom in de weg staan van de 
gewenste doelstellingen;

6. herinnert eraan dat de Europese energiemarkt gekenmerkt blijft worden door een groot 
aantal monopolies. Dit beperkt de keuzevrijheid en de mogelijkheid om snel en gratis naar 
een andere leverancier over te stappen, vergroot het gebrek aan informatie en verhoogt 
hierdoor de kwetsbaarheid van de consument. Het is belangrijk te waarborgen dat er 
inspanningen worden verricht om één concurrerende energiemarkt te creëren en om, in het 
bijzonder, kwetsbare klanten te beschermen;

7. wijst erop dat, overeenkomstig de beginselen van sociale insluiting, gelijke kansen voor 
iedereen en redelijke toegang tot informatie in het digitale tijdperk, het essentieel is dat 
elke burger van de Unie toegang heeft tot betaalbare energie;

8. verzoekt de lidstaten en de nationale regelgevende instanties serieus werk te maken van 
een transparante prijsaanduiding en een transparante energiefactuur waardoor een correcte 
prijsvergelijking mogelijk is;

9. overwegende dat consumenten, en in het bijzonder binnenlandse klanten en kleine en 
middelgrote ondernemingen, beschikken over beperkte middelen en mogelijkheden om 
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hun belangen effectief te behartigen;

10. is van mening dat het noodzakelijk is de energietoevoer van mensen met lagere inkomens 
te beschermen in het licht van de stijgende energieprijzen, en is eveneens van mening dat 
het noodzakelijk is de energietoevoer van mensen die in afgelegen gebieden leven te 
beschermen, gelet op de kleine en niet-concurrerende energiemarkten; is van mening dat 
het belangrijk is dat de lidstaten zo snel mogelijk deze groep consumenten definiëren en 
maatregelen nemen om ze te ondersteunen, zoals het invoeren van "sociale tarieven" om 
de continuïteit van toegang tot elektriciteit en aardgas te waarborgen en het invoeren van 
subsidies voor isolatie en verbeteringen van de energie-efficiëntie van gebouwen; 
verzoekt de lidstaten met voorrang te investeren in uitgebreide maatregelen voor energie-
efficiëntie, zodat er een strategische aanpak bestaat voor zowel het probleem van 
brandstofschaarste als voor de doelstelling van 20% tegen 2020 met betrekking tot 
energie-efficiëntie, die tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2007 is 
aangenomen;

11. wijst erop dat de lidstaten meer moeten doen om energieschaarste aan te pakken, omdat 
een adequate energievoorziening een van de belangrijkste elementen is voor de 
succesvolle deelname van burgers aan het sociale en economische leven;

12. benadrukt dat, gezien de stijgende energieprijzen, lidstaten nationale definities van 
energieschaarste moeten vaststellen en maatregelen moeten ontwikkelen om 
energieschaarste uit te bannen, hierbij rekening houdend met de stijgende energieprijzen, 
de inkomensniveaus van huishoudens en energie-efficiëntie;

13. is ervan overtuigd dat nationale regelgevers een belangrijke rol zouden moeten spelen in 
de consumentenbescherming; is van mening dat voorstellen gericht op de versterking van 
de bevoegdheden en de onafhankelijkheid van regelgevers, waaronder het recht om 
sancties op te leggen aan leveranciers die zich niet houden aan het Gemeenschapsrecht 
betreffende deze kwestie, om deze reden moeten worden ondersteund;

14. benadrukt dat de lidstaten meer aandacht moeten besteden aan het probleem van 
energieschaarste en dat er een evaluatie moet worden uitgevoerd van de mate waarin 
individuele sociale zekerheidsstelsels en belastingstelsels rekening houden met de risico's 
die worden geassocieerd met energieschaarste;

15. wijst erop dat consumenten belangrijke spelers zijn op een concurrerende markt; is ervan 
overtuigd dat het vergemakkelijken van de toegang tot informatie een van de belangrijkste 
middelen is op het vlak van consumentenbescherming, met bijzondere aandacht voor de 
vergelijkbaarheid van prijzen en de voorwaarden om van leverancier te veranderen; is van 
mening dat de transparantie en voorspelbaarheid van de gepubliceerde prijzen en tarieven 
verder moet worden verbeterd door gebruik te maken van begrijpbare en makkelijk 
toegankelijke berekeningsmethoden; benadrukt dat om de individuele bijdragen voor het 
bereiken van de strategische EU-doelstellingen inzake CO2-uitstoot te verhogen, de 
consumenten op de hoogte moeten zijn van het aandeel van elke energiebron in de totale 
brandstofmix die nodig is voor de energie die ze verbruiken;

16. benadrukt de noodzaak om lid 6 van artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG in de praktijk te 
brengen, waarin staat dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat consumenten betrouwbare 
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informatie van de elektriciteitsleverancier ontvangen over de brandstofmix en over de 
gevolgen voor het milieu wat betreft de elektriciteit die door de brandstofmix van de 
leverancier wordt opgewekt;

17. roept de lidstaten op het gebruik te bevorderen van "intelligente meters", die de 
consumenten een duidelijk beeld geven van hun eigenlijke energieverbruik en bijgevolg 
bijdragen tot een betere energie-efficiëntie; wijst op de vereisten van artikel 13 van 
richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten1 inzake de voorziening van intelligente
meters; verzoekt de Commissie en de lidstaten dringend de vereisten in de richtlijn voor 
meteropneming en facturering af te dwingen en uit te voeren, in het belang van de
informatieverstrekking aan consumenten en in het belang van de energie-efficiëntie;

18. benadrukt de noodzaak om standaardfacturen te ontwikkelen die door alle leveranciers 
kunnen worden gebruikt, zodat de transparantie en vergelijkbaarheid van informatie wordt 
verbeterd, en benadrukt de noodzaak om consumentenrechten te vermelden op de 
websites van nutsbedrijven en onafhankelijke nationale regelgevers;

19. benadrukt dat de Commissie in samenwerking met nationale regelgevers kwaliteitscriteria 
moet ontwikkelen die moeten worden toegepast op consumentendiensten, waaronder call
centers;

20. benadrukt dat leveranciers verplicht moeten worden gesteld consumenten in te lichten 
over de uitvaardiging van het voorgestelde handvest.

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 64.
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