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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att energiförsörjningen är en av de viktigaste faktorerna för 
att medborgarna på ett framgångsrikt sätt ska kunna delta i det sociala och ekonomiska 
livet.

2. Europaparlamentet erinrar om att konsumenternas rättigheter är skyddade genom gällande 
gemenskapslagstiftning, men trots det respekteras de ofta inte. Parlamentet understryker 
att konsumentskyddet bäst kan stärkas genom effektivare genomförande av lagstiftningen.

3. Europaparlamentet påpekar att om det förslagspaket om el- och naturgasmarknader som 
parlamentet diskuterar för närvarande antas skulle det ytterligare stärka den rättsliga 
ramen för skyddet av energikonsumenterna.

4. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen och medlemsstaterna gemensamt måste 
fortsätta att verka för att skydda energikonsumenterna. Enskilda konsumentskyddsåtgärder 
på energimarknaden kan få olika effekt i olika medlemsstater. Subsidiaritetsprincipen ska
därför tillämpas konsekvent.

5. Europaparlamentet stöder kommissionens planer på att inte föreslå stadgan som en ny 
rättsakt utan som ett hjälpmedel för medborgarna att på ett bättre och enklare sätt 
informera sig om sina rättigheter. Parlamentet påpekar därför att diskussioner om stadgan 
som har till syfte att sprida information om potentiella men ännu inte antagna rättsakter 
har en negativ inverkan på rättigheternas tydlighet och tillämplighet och därför står i 
vägen för de önskade målen.

6. Europaparlamentet erinrar om att de europeiska energimarknaderna fortfarande 
karakteriseras av ett stort antal monopol. Detta begränsar valfriheten och möjligheten att 
snabbt och kostnadsfritt byta leverantör samt fördjupar bristen på information, vilket leder 
till att konsumenterna blir mer utsatta. Därför är det viktigt att se till att det görs 
ansträngningar för att skapa en inre konkurrenskraftig marknad och särskilt skydda utsatta 
konsumenter.

7. Europaparlamentet påpekar att i enlighet med principerna om social integration, lika 
möjligheter för alla och rättvis tillgång till information i den digitala tidsåldern är det 
viktigt att alla EU-medborgare har tillgång till energi till överkomliga priser.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och nationella tillsynsmyndigheter att göra 
konkreta framsteg när det gäller att ta fram tydlig prisinformation och tydliga fakturor som 
gör det möjligt att göra korrekta prisjämförelser.

9. Europaparlamentet påpekar att konsumenter – särskilt inhemska konsumenter och små 
och medelstora företag – har begränsade resurser och möjligheter att på ett effektivt sätt få 
sina intressen tillvaratagna.
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10. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera låginkomsttagare och personer 
som bor i avlägsna områden – eftersom deras energimarknad är liten och inte 
konkurrenskraftig – energiförsörjning med tanke på ökade energipriser. Parlamentet anser 
att det är viktigt att medlemsstaterna snarast möjligt vidtar åtgärder för att mer exakt ringa 
in de här konsumentgrupperna och vidtar åtgärder för att stödja denna grupp, exempelvis 
”sociala tariffer” för att garantera en kontinuerlig tillgång till el och naturgas. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att prioritera investeringar i omfattande 
energieffektivitetsåtgärder för hushåll med låga inkomster och därigenom på ett strategiskt 
sätt ta itu med både problemet med bränslefattigdom och det tjugoprocentiga 
energieffektivitetsmål till 2020 som antogs vid Europeiska rådets möte våren 2007.

11. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna måste göra mer för att hantera 
energifattigdomen, eftersom trygg energiförsörjning utgör en av de viktigaste faktorerna
för att medborgarna på ett framgångsrikt sätt ska kunna delta i det sociala och ekonomiska 
livet.

12. Mot bakgrund av de stigande energipriserna betonar Europaparlamentet att 
medlemsstaterna bör fastställa nationella definitioner av energifattigdom och ta fram 
åtgärder för att utrota energifattigdom, med hänsyn till stigande energipriser, hushållens 
inkomstnivå och energieffektivitet. 

13. Europaparlamentet är övertygat om att nationella tillsynsmyndigheter bör spela en central 
roll i konsumentskyddet. Parlamentet anser därför att förslag som syftar till att stärka 
tillsynsmyndigheternas kompetensområde och oberoende, inklusive rätten att utfärda 
påföljder för de leverantörer som underlåter att tillämpa gemenskapslagstiftningen på 
detta område, bör stödjas.

14. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna måste ägna mer uppmärksamhet åt 
problemet med energifattigdom och att man bör göra en bedömning av i vilken 
utsträckning enskilda nationella socialförsäkrings- eller skattesystem tar hänsyn till de 
risker som är kopplade till energifattigdom.

15. Europaparlamentet påpekar att konsumenterna spelar en central roll på en 
konkurrensutsatt marknad och att bättre tillgång till information är ett av de viktigaste 
verktygen på konsumentskyddsområdet, särskilt när det gäller prisjämförelser och 
villkoren för att byta leverantör. Parlamentet anser att de publicerade priserna och 
tarifferna måste bli ännu tydligare och mer förutsägbara och att man därför bör använda 
sig av jämförbara och lättillgängliga beräkningsmetoder. Europaparlamentet understryker 
att för att öka de enskilda bidragen till att uppnå EU:s energistrategimål när det gäller 
koldioxidutsläpp bör konsumenterna informeras om vilka bränslen som den energi de 
förbrukar är sammansatt av.

16. Europaparlamentet framhåller att artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG måste omsättas i 
praktiken. Enligt denna artikel ska medlemsstaterna se till att elleverantörerna informerar 
sina kunder om energisammansättningen och den inverkan på miljön som leverantörernas 
elframställning från denna energisammansättning har.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja smarta mätare som gör att 
konsumenterna får en klar bild sin aktuella energiförbrukning och därför bidrar till högre 
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energieffektivitet. Parlamentet påminner om kraven i artikel 13 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och 
om energitjänster1 på att tillhandahålla smarta energimätare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i konsumentinformations- och 
energieffektivitetsintresse skyndsamt tillämpa och verkställa direktivets krav när det gäller 
mätning och fakturering.

18. Europaparlamentet betonar att man måste ta fram standardfakturor som alla leverantörer 
kan använda, så att informationen blir tydligare och lättare att jämföra, och att man måste 
nämna konsumenträttigheter på el- och gasbolags och nationella tillsynsmyndigheters 
webbplatser.

19. Europaparlamentet betonar att kommissionen tillsammans med nationella 
tillsynsmyndigheter måsta ta fram kvalitetskriterier som kan tillämpas på 
konsumentrelaterade tjänster, inklusive teletjänstcentraler.

20. Europaparlamentet betonar att leverantörerna måste åläggas att informera konsumenterna 
om utfärdandet av den föreslagna stadgan.

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.
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