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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za enotni trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je oskrba z energijo bistveni dejavnik za uspešno sodelovanje državljanov v 
družbenem in gospodarskem življenju;

2. opozarja, da kljub dejstvu, da veljavna zakonodaja Skupnosti že varuje pravice 
odjemalcev, pa le-te pogosto niso spoštovane; poudarja, da se okrepitev ukrepov za 
varstvo odjemalcev najlažje doseže z učinkovitejšim izvajanjem zakonodaje;

3. poudarja, da bi sprejetje svežnja predlogov, ki zadeva trge z električno energijo in trge z 
zemeljskim plinom, o katerih trenutno razpravlja Parlament, dodatno okrepilo pravni 
okvir za varstvo odjemalcev energije;

4. meni, da bi moralo v prihodnje varovanje odjemalcev električne energije še naprej 
temeljiti na skupnih ukrepih Evropskega parlamenta in držav članic; posamezne prakse 
varovanja odjemalca na energetskem trgu bi lahko imele različne učinke v različnih 
državah članicah; dosledna uporaba načela subsidiarnosti je torej bistvenega pomena;

5. podpira načrte Komisije, da listine ne bo predlagala v obliki novega zakonodajnega akta, 
ampak kot sredstvo za pomoč državljanom za boljše in enostavnejše pridobivanje 
informacij o njihovih pravicah; v zvezi s tem poudarja, da imajo razprave, katerih namen 
je širiti informacije v okviru listine o možnih, a še ne sprejetih pravnih aktih, negativen 
vpliv na jasnost in uporabnost pravic ter zato ovirajo uresničevanje zastavljenih ciljev;

6. opozarja, da je za evropski energetski trg še vedno značilno veliko število monopolov; to 
omejuje svobodno izbiro ter možnost hitre in brezplačne menjave dobavitelja, povečuje 
pomanjkanje informacij in povzroča večjo ranljivost odjemalcev; pomembno je 
zagotoviti, da se prizadevanja za vzpostavitev enotnega, konkurenčnega energetskega 
trga in varstvo zlasti ranljivih odjemalcev uresničujejo;

7. poudarja, da je v skladu z načeli socialne vključenosti, enakih možnosti za vse in 
pravičnega dostopa do informacij v digitalni dobi bistveno, da ima vsak državljan Unije 
dostop do cenovno dostope energije,

8. poziva države članice in nacionalne regulativne organe, naj odločno izboljšajo 
preglednost navajanja cene in preglednost računa za energijo, da bo mogoča pravila 
primerjava cen;

9. ker imajo odjemalci – zlasti gospodinjstva ter mala in srednje velika podjetja – omejena 
orodja in priložnosti za učinkovito zastopanje svojih interesov;

10. meni, da je treba zaradi rastočih cen energije zagotoviti dobavo energije osebam z nižjim 
dohodkom in osebam, ki živijo na oddaljenih območjih, ker je njihov energetski trg 
majhen in nekonkurenčen; meni, da je pomembno, da države članice čim prej sprejmejo 
ukrepe, da natančno opredelijo te skupine odjemalcev in spodbujajo ukrepe, na primer 
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socialne tarife, zagotavljanje neprekinjenega dostopa do električne energije in 
zemeljskega plina; poziva države članice, da prednostno vlagajo v celostne ukrepe za 
energetsko učinkovitost za gospodinjstva z nizkim dohodkom, s čimer se na strateški 
način obravnavata težava pomanjkanja energije in cilj 20-odstotne energetske 
učinkovitosti do leta 2020, ki je bil sprejet na spomladanskem zasedanju Evropskega 
sveta leta 2007;

11. poudarja, da morajo države članice storiti še korak naprej pri reševanju težave 
primanjkljaja energije, ker je ustrezna dobava energije eden od ključnih dejavnikov pri 
uspešnem sodelovanju državljanov v družbenem in gospodarskem življenju;

12. poudarja, da morajo ob upoštevanju rastočih cen energije države članice določiti 
nacionalne opredelitve pomanjkanja energije in razviti ukrepe za odpravo pomanjkanja 
energije, pri čemer upoštevajo rastoče cene energije, višine dohodka gospodinjstev in 
energetsko učinkovitost;

13. izraža svoje prepričanje, da bi morali nacionalni regulatorji igrati osrednjo vlogo pri 
varovanju odjemalcev; zaradi tega verjame, da je treba podpreti predloge, katerih cilj je 
krepitev pooblastil in neodvisnosti regulatorjev, vključno s pravico do nalaganja sankcij 
dobaviteljem, ki ne upoštevajo zakonodaje Skupnosti na tem področju;

14. poudarja, da morajo države članice več pozornosti nameniti težavi pomanjkanja energije 
ter oceniti, v kolikšni meri posamezni nacionalni sistemi socialne varnosti ali davčni 
sistemi upoštevajo tveganja, ki so povezana s pomanjkanjem energije;

15. poudarja, da so odjemalci ključni udeleženci na konkurenčnem trgu; izraža prepričanje, da 
je olajševanje dostopa do informacij eno najpomembnejših orodij na področju varstva 
potrošnikov, zlasti glede primerljivosti cen in pogojev za menjavo dobavitelja; meni, da 
je treba nadalje izboljšati preglednost in predvidljivost objavljenih cen in tarif z 
razumljivimi in enostavno dostopnimi načini zaračunavanja; poudarja, da bi morali za 
povečanje prispevkov posameznikov k uresničevanju ciljev energetske strategije EU 
glede emisij CO2 potrošnike obveščati o sestavi goriva, katerega proizvedeno energijo 
uporabljajo;

16. zato poudarja potrebo, da se v praksi izvaja člen 3(6) direktive 2003/54/ES, v skladu s 
katerim države članice zagotovijo, da odjemalci prejmejo zanesljive informacije o 
mešanici energetskih virov dobavitelja električne energije ter o vplivu na okolje, ki je 
posledica proizvodnje električne energije iz energetskih virov dobavitelja; 

17. poziva države članice, naj spodbujajo pametne števce, ki odjemalcem zagotavljajo jasen 
pregled dejanske porabe energije in zato prispevajo k boljši energetski učinkovitosti; 
poudarja zahteve iz člena 13 Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah1, o 
zagotovitvi pametnih števcev; nujno poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo in 
izvršujejo zahteve direktive o meritvah in obračunavanju, ki so v interesu obveščanja 
odjemalca in energije;

                                               
1  UL L 114, 27. 4. 2006, str. 64.
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18. poudarja potrebo po uvedbi standardnih računov, ki jih lahko uporabljajo vsi dobavitelji, 
da se povečata preglednost in primerljivost informacij, ter po objavljanju pravic 
odjemalcev na spletnih straneh podjetij za električno energijo in plin ter neodvisnih 
nacionalnih regulatorjev;

19. poudarja, da mora Komisija v sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi razviti 
merila kakovosti, ki se bodo uporabljala za storitve, namenjene odjemalcem, vključno s 
klicnimi centri;

20. poudarja, da je treba od dobaviteljev zahtevati, da odjemalce obveščajo o razglasitvi 
predlagane listine.
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