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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla stwierdzenie, że dostawy energii stanowią kluczowy element udanego 
uczestnictwa obywateli w życiu społecznym i gospodarczym;

2. przypomina, że chociaż prawa konsumentów są już chronione przez obowiązujące 
prawodawstwo Wspólnoty, często dochodzi do ich naruszania; podkreśla, że 
wzmocnienie środków ochrony konsumentów można najlepiej osiągnąć poprzez 
skuteczniejsze wdrażanie tego prawodawstwa;

3. podkreśla, że przyjęcie dyskutowanego obecnie przez Parlament pakietu wniosków 
dotyczących rynków elektryczności i gazu ziemnego spowodowałoby dalsze 
wzmocnienie ram prawnych ochrony konsumentów energii;

4. jest zdania, że w przyszłości ochrona konsumentów energii musi nadal opierać się na 
współdziałaniu Unii Europejskiej i państw członkowskich; poszczególne praktyki 
z zakresu ochrony konsumentów mogą wywoływać różne skutki w różnych państwach 
członkowskich; w związku z tym spójne stosowanie zasady pomocniczości ma istotne 
znaczenie;

5. popiera plany Komisji, która nie zamierza przedkładać Karty jako nowego aktu 
prawnego, lecz jako środek mający pomagać obywatelom w lepszym i łatwiejszym 
uzyskiwaniu informacji o ich prawach; w tym kontekście zwraca uwagę na fakt, że 
rozważania nad upowszechnianiem w ramach Karty informacji o możliwych, ale 
nieuchwalonych jeszcze aktach prawnych odbijają się negatywnie na przejrzystości 
i wykonywaniu praw, a przez to są niezgodne z wyznaczonymi celami;

6. przypomina, że europejski rynek energii charakteryzuje nadal znaczna liczba monopoli; 
ogranicza to wolność wyboru oraz możliwość szybkiej i bezpłatnej zmiany dostawcy, 
pogłębia brak informacji, a w rezultacie powiększa bezradność konsumentów; ważne jest 
zagwarantowanie w związku z tym, że podejmowane są wysiłki na rzecz utworzenia 
jednolitego, konkurencyjnego rynku energii, jak również ważna jest ochrona zwłaszcza 
najsłabszych odbiorców;

7. zwraca uwagę, że zgodnie z zasadami integracji społecznej, równych szans dla 
wszystkich oraz uczciwego dostępu do informacji w epoce cyfrowej istotne jest, aby 
wszyscy obywatele Unii mieli dostęp do energii po przystępnych cenach;

8. wzywa państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne, aby poczyniły znaczące 
postępy w zakresie przejrzystego podawania cen i przejrzystych faktur za energię, 
umożliwiając prawidłowe porównywanie cen;

9. mając na uwadze, że odbiorcy – zwłaszcza odbiorcy krajowi oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa – dysponują ograniczonym zakresem narzędzi i możliwości 
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skutecznego reprezentowania swoich interesów;

10. jest zdania, że w świetle wzrostu cen energii niezbędne jest zagwarantowanie dostaw 
osobom o niskich dochodach, a także osobom mieszkających na oddalonych obszarach, 
z uwagi na małe i niekonkurencyjne rynki energii; uznaje za istotne, aby państwa 
członkowskie możliwie najszybciej podjęły kroki zmierzające do dokładnego 
zdefiniowania tych grup konsumentów oraz do promowania i wspierania środków, 
np. takich jak taryfy socjalne, zapewniających im ciągłość dostępu do usług związanych 
z energią elektryczną i gazem ziemnym; wzywa państwa członkowskie, aby inwestowały 
w pierwszej kolejności w kompleksowe środki na rzecz wydajności energetycznej dla 
gospodarstw domowych o niskich dochodach, zajmując się tym samym w sposób 
strategiczny problemem ubóstwa energetycznego oraz realizacją do 2020 roku 20% celu 
związanego z wydajnością energetyczną, który przyjęto podczas szczytu Rady 
Europejskiej wiosną 2007 r.;

11. zwraca uwagę, że państwa członkowskie muszą podjąć większe starania w celu 
rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego, ponieważ odpowiednie dostawy energii 
stanowią jeden z kluczowych elementów rzeczywistego udziału obywateli w życiu 
społecznym i gospodarczym;

12. podkreśla, że w świetle rosnących cen energii państwa członkowskie powinny stworzyć 
krajowe definicje ubóstwa energetycznego, a także opracować środki mające na celu 
eliminację ubóstwa energetycznego, uwzględniając przy tym rosnące ceny energii, 
poziom dochodów gospodarstw domowych oraz poziom wydajności energetycznej;

13. wyraża przekonanie, że krajowe organy regulacyjne powinny odgrywać centralną rolę 
w dziedzinie ochrony konsumentów; z tego względu uważa, że należy popierać projekty 
mające na celu zwiększenie uprawnień i niezależności organów regulacyjnych, w tym 
prawa do nakładania sankcji na dostawców, którzy nie przestrzegają odnośnego prawa 
wspólnotowego;

14. wyraźnie zaznacza, że państwa członkowskie muszą zająć się w większym stopniu 
problematyką ubóstwa energetycznego i że należy sprawdzić, w jakiej mierze 
poszczególne krajowe systemy ubezpieczeń społecznych i systemy podatkowe 
uwzględniają ryzyko związane z tą formą ubóstwa;

15. zwraca uwagę, że na konkurencyjnym rynku konsumenci odgrywają główną rolę; wyraża 
przekonanie, że ułatwienie dostępu do informacji jest jednym z najważniejszych narzędzi 
w dziedzinie ochrony konsumentów, przy czym szczególnie uwzględnić należy 
porównywalność cen i warunki zmiany dostawcy; uważa, że przejrzystość 
i przewidywalność opublikowanych cen i taryf musi być nadal ulepszana poprzez
wykorzystywanie zrozumiałych i łatwo dostępnych metod obliczeniowych; podkreśla, że 
w celu zwiększenia indywidualnego wkładu w osiągnięcie celów strategii energetycznej 
UE dotyczących emisji CO2 konsumenci powinni być informowani o doborze paliw 
wykorzystywanych do wytworzenia zużywanej przez nich energii;

16. w związku z tym podkreśla potrzebę wdrożenia w praktyce art. 3 ust. 6 dyrektywy 
2003/54/WE, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają otrzymywanie przez 
odbiorców rzetelnych informacji o źródłach energii, z jakich korzysta dostawca energii 
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elektrycznej, oraz o wpływie, jaki na środowisko wywiera energia elektryczna 
wytwarzana z wykorzystywanych przez dostawcę źródeł energii; 

17. wzywa państwa członkowskie do promowania inteligentnych liczników, jasno 
informujących konsumentów o ich aktualnym zużyciu energii, a tym samym 
przyczyniających się do poprawy wydajności energetycznej; przypomina o wymogach 
art. 13 dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 
r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych1

dotyczących udostępniania inteligentnych liczników; pilnie wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia i egzekwowania zawartych w dyrektywie wymogów 
dotyczących pomiarów i naliczania opłat, z myślą o informowaniu odbiorców 
i o wydajności energetycznej;

18. podkreśla potrzebę opracowania standardowych faktur, które mogą być stosowane przez 
wszystkich dostawców, w celu zwiększenia przejrzystości i porównywalności informacji, 
a także potrzebę zawierania wzmianek o prawach konsumentów na stronach 
internetowych przedsiębiorstw energetycznych i gazowych oraz niezależnych krajowych 
organów regulacyjnych;

19. podkreśla potrzebę opracowania przez Komisję we współpracy z krajowymi organami 
regulacyjnymi kryteriów jakości, które miałyby zastosowanie do usług związanych 
z konsumentami, w tym do centrów telefonicznych;

20. podkreśla potrzebę nałożenia na dostawców wymogu poinformowania odbiorców 
o ogłoszeniu zaproponowanej Karty.

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 64.
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