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Amendement 1
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de beginselen van 
sociale insluiting en gelijke kansen voor 
allen betekenen dat het van essentieel 
belang is dat iedere burger van de Unie 
beschikt over toegang tot betaalbare 
energie,

A. overwegende dat de beginselen van 
sociale insluiting, gelijke kansen voor allen 
en gelijke mate van toegang tot kennis in 
het digitale tijdperk betekenen dat het van 
essentieel belang is dat iedere burger van 
de Unie beschikt over toegang tot 
betaalbare energie,

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpresolutie 
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat consumenten –
vooral particulieren en kleine en 
middelgrote bedrijven – over beperkte 
middelen en mogelijkheden beschikken 
om hun belangen op een effectieve 
manier te behartigen,

Or. en

Amendement 3
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de lidstaten verder 
moeten gaan in de bestrijding van de 

B. overwegende dat een gepaste 
energievoorziening een van de 
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energiearmoede, aangezien een gepaste 
energievoorziening een van de 
sleutelelementen is om een succesvolle 
deelneming van de burgers aan het sociale 
en economische leven te verkrijgen,

sleutelelementen is om een succesvolle 
deelneming van de burgers aan het sociale 
en economische leven te verkrijgen,

Or. en

Amendement 4
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er een brede 
consensus bestaat dat marktmechanismen 
alleen niet volstaan om de 
consumentenbelangen in de energiesector 
ten volle te kunnen behartigen; daarom 
moet er meer de nadruk worden gelegd op 
universele openbaredienstverplichtingen, 
andere openbaredienstverplichtingen en 
consumentenrechten,

D. overwegende dat wat markten betreft 
met onvoldoende concurrentie, zoals in de 
energiesector, marktmechanismen alleen 
niet altijd de consumentenbelangen in de 
energiesector ten volle behartigen, en er 
naast specifieke 
openbaredienstverplichtingen met 
betrekking tot de energiemarkt gezorgd 
moet worden voor algemene bescherming 
van de klant,

Or. en

Amendement 5
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er een brede consensus 
bestaat dat marktmechanismen alleen niet 
volstaan om de consumentenbelangen in de 
energiesector ten volle te kunnen 
behartigen; daarom moet er meer de 
nadruk worden gelegd op universele 
openbaredienstverplichtingen, andere 
openbaredienstverplichtingen en 

D. overwegende dat er een brede consensus 
bestaat dat marktmechanismen alleen niet 
volstaan om de consumentenbelangen in de 
energiesector ten volle te kunnen 
behartigen; daarom moet er meer de 
nadruk worden gelegd op het beschermen 
van de belangen van de consument in de 
energiesector, op de bescherming van de 
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consumentenrechten, rechten van alle energieconsumenten en 
op het meer bewust maken van de 
consument,

Or. en

Amendement 6
Zita Pleštinská

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er geen afdoende 
wetgeving is voor de slechting van 
consumentengeschillen op energiegebied 
en overwegende dat bij de slechting van 
zulke geschillen een aantal verschillende 
autoriteiten is betrokken en consumenten 
niet weten tot wie ze zich moeten wenden,

Or. sk

Amendement 7
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de EU-
doelstellingen met betrekking tot
hernieuwbare energie dienen te worden 
geïntegreerd in het Europees Handvest 
betreffende de rechten van de 
energieconsument om de consumenten in 
staat te stellen energiebronnen te kiezen 
die met deze doelstellingen 
overeenstemmen,

Or. en
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Amendement 8
Nickolay Mladenov, Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het absoluut noodzakelijk 
is dat dit handvest meer bindend van aard 
is teneinde consumentenrechten te 
waarborgen en doeltreffend af te dwingen;

1. benadrukt dat het absoluut noodzakelijk 
is dat de consumentenbescherming in 
energiekwesties wordt versterkt en dat dit 
handvest door Europese en nationale 
autoriteiten alsook particuliere organen 
als richtsnoer wordt gebruikt teneinde 
consumentenrechten te waarborgen en 
doeltreffend af te dwingen;

Or. en

Amendement 9
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt derhalve voor dit handvest om te 
zetten in een wetgevend document, of het 
tenminste op te nemen in bijlage A van de 
richtlijnen inzake de interne markt voor 
elektriciteit en aardgas, als gewijzigd door 
de voorstellen van het derde pakket;

Or. en

Amendement 10
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt derhalve voor dit handvest om te 2. wijst op artikel 3 en bijlage A van de 
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zetten in een wetgevend document, of het 
tenminste op te nemen in bijlage A van de 
richtlijnen inzake de interne markt voor 
elektriciteit en aardgas, als gewijzigd door 
de voorstellen van het derde pakket;

richtlijnen inzake de interne markt voor 
elektriciteit en aardgas, als gewijzigd door 
de voorstellen van het derde pakket; 
benadrukt de noodzaak van een betere 
tenuitvoerlegging op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 11
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de mogelijke toegevoegde 
waarde van het handvest als informatief 
hulpmiddel waarin de rechten van 
energieconsumenten, zoals reeds 
goedgekeurd in de huidige EU-wetgeving, 
worden verzameld, verduidelijkt en 
geconsolideerd; is daarom verheugd over 
het plan van de Commissie om een 
internettool inzake de rechten van 
energieconsumenten op te zetten;

3. onderstreept de mogelijke toegevoegde 
waarde van het handvest als informatief 
hulpmiddel waarin de rechten van 
energieconsumenten, zoals reeds 
goedgekeurd in de huidige EU-wetgeving, 
worden verzameld, verduidelijkt en 
geconsolideerd; is daarom verheugd over 
het plan van de Commissie om een 
internettool inzake de rechten van 
energieconsumenten op te zetten, maar 
vestigt de aandacht op de noodzaak van 
een bredere communicatiestrategie voor 
consumenten die geen toegang tot het 
internet hebben of voor wie het internet 
geen geschikt communicatiemedium is;

Or. en

Amendement 12
Marianne Thyssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het handvest ook moet 
voorzien in de behoeften van kleine 
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professionele gebruikers, die vaak met 
dezelfde problemen worden 
geconfronteerd als gewone 
energieconsumenten;

Or. nl

Amendement 13
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat Europese elektriciteits- en 
gasconsumenten het universele recht 
hebben aangesloten te zijn op de netwerken 
en elektriciteit en gas geleverd te krijgen 
tegen redelijke, transparante, niet-
discriminerende en duidelijk vergelijkbare
tarieven en prijzen, met inbegrip van 
prijzen en tarieven die zijn aangepast 
volgens de respectieve 
indexeringsmechanismen; 

4. benadrukt dat Europese elektriciteits- en 
gasconsumenten het universele recht 
hebben aangesloten te zijn op de netwerken 
en elektriciteit en gas geleverd te krijgen 
tegen redelijke, transparante, niet-
discriminerende en duidelijk vergelijkbare 
tarieven en prijzen, met inbegrip van 
prijzen en tarieven die zijn aangepast 
volgens de respectieve 
indexeringsmechanismen; niet-
discriminatie dient ook een verbod in te 
houden op discriminerende heffingen op 
bepaalde betalingsmethoden, vooral voor 
die, vaak kwetsbare, consumenten die 
gebruik moeten maken van prepaid 
meters;

Or. en

Amendement 14
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de 
consumentenbescherming en dat er 

5. onderstreept dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de 
consumentenbescherming en dat er 
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maatregelen moeten worden genomen om 
afsluiting van het netwerk te verbieden; de 
lidstaten moeten een noodleverancier 
aanstellen en de consumenten daarvan op 
de hoogte stellen; een dergelijk 
mechanisme moet worden ingevoerd door 
de nationale wetgeving;

maatregelen moeten worden genomen om 
afsluiting van het netwerk te verbieden; 
wijst erop dat in elke lidstaat de 
mogelijkheid bestaat voor een andere 
verdeling van de verantwoordelijkheden 
tussen de regering en de industrie; is 
tegen een verplichte verdeling; vestigt in 
dit verband de aandacht op de 
bevoegdheden die de sociale instellingen 
hebben;

Or. de

Amendement 15
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de 
consumentenbescherming en dat er 
maatregelen moeten worden genomen om 
afsluiting van het netwerk te verbieden; de 
lidstaten moeten een noodleverancier 
aanstellen en de consumenten daarvan op 
de hoogte stellen; een dergelijk 
mechanisme moet worden ingevoerd door 
de nationale wetgeving;

5. onderstreept dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de 
consumentenbescherming en dat er 
maatregelen moeten worden genomen om 
afsluiting van het netwerk te voorkomen; 
de lidstaten moeten een noodleverancier 
aanstellen en de consumenten daarvan op 
de hoogte stellen; een dergelijk 
mechanisme moet worden ingevoerd door 
de nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 16
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de 
consumentenbescherming en dat er 

5. onderstreept dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de 
consumentenbescherming en dat er 
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maatregelen moeten worden genomen om 
afsluiting van het netwerk te verbieden; de 
lidstaten moeten een noodleverancier 
aanstellen en de consumenten daarvan op 
de hoogte stellen; een dergelijk 
mechanisme moet worden ingevoerd door 
de nationale wetgeving;

maatregelen moeten worden genomen om 
afsluiting van het netwerk te verbieden; het 
is essentieel dat de kwaliteit van 
energielevering en -distributie resulteert 
in een continue, ongehinderde en zekere 
energielevering aan de consument; de 
lidstaten moeten een noodleverancier 
aanstellen en de consumenten daarvan op 
de hoogte stellen; een dergelijk 
mechanisme moet worden ingevoerd door 
de nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 17
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat afsluiting van het 
netwerk alleen dient te worden overwogen 
als uiterste middel in het geval van 
betalingsachterstand van de kant van de 
consument, vooral wanneer het kwetsbare 
consumenten (gehandicapten, mensen 
met lage inkomens of bewoners van de 
ultraperifere gebieden) en 
vakantieperiodes betreft; leveranciers 
dienen het evenredigheidsbeginsel toe te 
passen en elk geval apart te behandelen 
alvorens tot een dergelijke ingreep over te 
gaan;

Or. en

Amendement 18
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt de noodzaak om de 
bescherming van universele rechten te 
waarborgen, vooral inzake de toegang tot 
energie voor verschillende sociale, 
economische en regionale groepen, door 
stabiliteit en zekerheid van de 
energievoorziening, alsook de effectiviteit 
van netwerken, door samenwerking op 
regionaal niveau te bevorderen tussen 
lidstaten en buurlanden met een Europees 
perspectief;

Or. en

Amendement 19
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat 
de consumenten gemakkelijk en binnen 
een periode van hoogstens één maand 
kosteloos op een nieuwe leverancier 
kunnen overstappen;

6. roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat 
de consumenten het recht behouden om 
kosteloos van leverancier te veranderen 
na het verstrijken van een duidelijk 
vastgestelde minimumperiode van 
hoogstens één maand, tijdens welke 
periode de bestaande overeenkomsten van 
kracht blijven;

Or. en

Amendement 20
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese elektriciteits-
en gasprijzen redelijk, gemakkelijk en 
duidelijk vergelijkbaar alsmede transparant 
moeten zijn en ook moeten zijn gebaseerd 
op het werkelijke energieverbruik; de 
transparantie en voorspelbaarheid van de 
gepubliceerde prijzen, tarieven, 
indexeringsmechanismen en voorwaarden 
moet verder worden verbeterd door 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
berekeningsmethoden of andere 
communicatievormen, die op voorhand 
zijn meegedeeld aan en worden 
gecontroleerd of zijn goedgekeurd door de 
onafhankelijke nationale regelgevende 
instantie;

7. benadrukt dat de Europese elektriciteits-
en gasprijzen redelijk, gemakkelijk en 
duidelijk vergelijkbaar alsmede transparant 
moeten zijn alsook moeten zijn gebaseerd 
op het werkelijke energieverbruik; de 
gepubliceerde prijzen, tarieven, 
indexeringsmechanismen en voorwaarden 
moeten voor de consument gemakkelijk 
toegankelijk zijn via alle bestaande 
communicatiemiddelen; ze moeten voorts 
op voorhand worden meegedeeld aan en 
worden gecontroleerd of zijn goedgekeurd 
door de onafhankelijke nationale 
regelgevende instantie;

Or. en

Amendement 21
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese elektriciteits-
en gasprijzen redelijk, gemakkelijk en 
duidelijk vergelijkbaar alsmede transparant 
moeten zijn en ook moeten zijn gebaseerd 
op het werkelijke energieverbruik; de 
transparantie en voorspelbaarheid van de 
gepubliceerde prijzen, tarieven, 
indexeringsmechanismen en voorwaarden 
moet verder worden verbeterd door 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
berekeningsmethoden of andere 
communicatievormen, die op voorhand zijn 
meegedeeld aan en worden gecontroleerd 
of zijn goedgekeurd door de onafhankelijke 
nationale regelgevende instantie;

7. benadrukt dat de Europese elektriciteits-
en gasprijzen redelijk, gemakkelijk en 
duidelijk vergelijkbaar alsmede transparant 
moeten zijn en ook moeten zijn gebaseerd 
op het werkelijke energieverbruik; de 
transparantie en voorspelbaarheid van de 
gepubliceerde prijzen, tarieven, 
indexeringsmechanismen en voorwaarden 
moet verder worden verbeterd door een 
duidelijke en gemakkelijk te begrijpen 
reeks informatie-instrumenten of andere 
communicatievormen, die op voorhand zijn 
meegedeeld aan en worden gecontroleerd 
of zijn goedgekeurd door de onafhankelijke 
nationale regelgevende instantie;
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Or. en

Amendement 22
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt erop aan dat alle 
consumenten verzekerd zijn van 
gemakkelijke en gratis toegang tot 
informatie inzake prijsvergelijking en 
prijsberekening, onder andere via 
websites;

Or. en

Amendement 23
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat het een 
gebruikelijke contractuele verplichting 
van leveranciers is om regelmatig en op 
vastgestelde data een berekening uit te 
voeren, zodat consumenten aangeslagen 
worden voor de werkelijke hoeveelheid 
energie die ze hebben gebruikt; als 
leveranciers niet aan een dergelijke 
verplichting kunnen voldoen, bijvoorbeeld 
om technische redenen, dient het 
energiegebruik berekend te worden op 
basis van redelijke en transparante 
criteria, die duidelijk in het contract zijn 
aangegeven; 

Or. en



PE404.648v02-00 14/31 AM\718874NL.doc

NL

Amendement 24
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vestigt in dit opzicht de aandacht op 
de ontwikkeling van marktspelers die zich 
specialiseren in het publiceren van 
vergelijkende informatie inzake de 
prijzen, tarieven en voorwaarden van 
leveranciers, alsook hulp bieden ingeval 
men van leverancier wil veranderen;

Or. en

Amendement 25
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie proefprojecten te 
ontwikkelen en te financieren om 
individuele consumenten te voorzien van 
"intelligente meters", die het werkelijke 
energieverbruik en het verbruikstijdstip 
nauwkeurig weergeven;

8. verzoekt de Commissie proefprojecten 
mogelijk te maken en te coördineren om 
individuele consumenten te voorzien van 
"intelligente meters", die het werkelijke 
energieverbruik en het verbruikstijdstip 
nauwkeurig weergeven en van lidstaten te 
vragen ervoor te zorgen dat alle 
energieconsumenten binnen tien jaar 
voorzien zijn van intelligente meters;

Or. en

Amendement 26
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie proefprojecten te 
ontwikkelen en te financieren om 
individuele consumenten te voorzien van 
"intelligente meters", die het werkelijke 
energieverbruik en het verbruikstijdstip 
nauwkeurig weergeven; 

8. verzoekt de Commissie zorgvuldig de 
mogelijkheid te onderzoeken om
proefprojecten te ontwikkelen en, na 
raadpleging van het Parlement, te 
financieren om individuele consumenten te 
voorzien van "intelligente meters", die het 
werkelijke energieverbruik en het 
verbruikstijdstip nauwkeurig weergeven; 
onderstreept het belang de inspanningen 
van de industrie op dit gebied te 
bevorderen en te steunen;

Or. en

Amendement 27
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie proefprojecten 
te ontwikkelen en te financieren om 
individuele consumenten te voorzien van
"intelligente meters", die het werkelijke 
energieverbruik en het verbruikstijdstip 
nauwkeurig weergeven;

8. verzoekt de Commissie een grondige 
studie te laten uitvoeren naar het huidige 
gebruik van "intelligente meters" in 
particuliere huishoudens om de beste 
werkwijze te bevorderen;

Or. en

Amendement 28
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie proefprojecten 
te ontwikkelen en te financieren om 
individuele consumenten te voorzien van 
"intelligente meters", die het werkelijke 

8. verzoekt een tijdschema vast te stellen 
waarbinnen individuele consumenten 
verplicht moeten worden voorzien van 
"intelligente meters", die het werkelijke 
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energieverbruik en het verbruikstijdstip 
nauwkeurig weergeven;

energieverbruik en het verbruikstijdstip 
nauwkeurig weergeven; merkt op dat een 
periode van tien jaar haalbaar moet zijn 
om dit in de gehele EU te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 29
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt de noodzaak om 
standaardfacturen te ontwikkelen die 
worden gebruikt door alle leveranciers, 
teneinde de transparantie en 
vergelijkbaarheid te verhogen, en om op de 
websites van elektriciteits- en 
gasmaatschappijen en onafhankelijke 
regelgevende instanties te wijzen op de 
rechten van de consumenten;

9. benadrukt de noodzaak om rekeningen 
door alle leveranciers van 
standaardinformatie te laten voorzien, 
teneinde de transparantie en 
vergelijkbaarheid te verhogen, en om op de 
websites van elektriciteits- en 
gasmaatschappijen aan te geven met wie in 
noodgevallen contact kan worden 
opgenomen en hoe klachten kunnen 
worden ingediend, alsook te wijzen op de 
rechten van de consumenten; deze 
informatie dient in ieder geval gegeven te 
worden in de taal van elke lidstaat waar 
de leverancier actief is en van de 
onafhankelijke regelgevende instanties en 
consumentenorganisaties; er dient ook 
transparantie te zijn ten aanzien van de 
gebundelde kosten met betrekking tot 
bijvoorbeeld de eisen op het gebied van 
het milieu en de uitstoot van kooldioxide;

Or. en

Amendement 30
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt de noodzaak om 
standaardfacturen te ontwikkelen die 
worden gebruikt door alle leveranciers, 
teneinde de transparantie en 
vergelijkbaarheid te verhogen, en om op 
de websites van elektriciteits- en 
gasmaatschappijen en onafhankelijke 
regelgevende instanties te wijzen op de 
rechten van de consumenten;

9. benadrukt de noodzaak om de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
facturen te waarborgen, en om op de 
websites van elektriciteits- en 
gasmaatschappijen en onafhankelijke 
regelgevende instanties te wijzen op de 
rechten van de consumenten; stelt voor om 
een model voor standaardfacturen te 
ontwikkelen op basis van de beste 
werkwijze;

Or. de

Amendement 31
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt de noodzaak om
standaardfacturen te ontwikkelen die 
worden gebruikt door alle leveranciers, 
teneinde de transparantie en 
vergelijkbaarheid te verhogen, en om op de 
websites van elektriciteits- en 
gasmaatschappijen en onafhankelijke 
regelgevende instanties te wijzen op de 
rechten van de consumenten;

9. benadrukt de noodzaak om verplichte 
precontractuele en contractuele 
standaardinformatie te ontwikkelen, 
waaronder informatie inzake de rechten 
van de consumenten op grond van het 
Handvest, die moet worden verstrekt door 
alle leveranciers teneinde de transparantie 
en vergelijkbaarheid te verhogen, en om op 
de websites van elektriciteits- en 
gasmaatschappijen en onafhankelijke 
regelgevende instanties te wijzen op de 
rechten van de consumenten;

Or. en

Amendement 32
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat alle leveranciers, 
teneinde hun bijdrage aan de Europese 
energiestrategiedoelstellingen te vergroten 
en consumenten in staat te stellen zelf 
hun energiemix en de koolstofdioxide-
uitstoot van hun energieconsumptie te 
bepalen, deze informatie dienen te 
vermelden op de energiefactuur;

Or. en

Amendement 33
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten om één centraal 
toegangspunt voor alle 
informatieverzoeken van consumenten op 
te richten;

10. verzoekt de lidstaten om één centraal 
toegangspunt voor alle 
informatieverzoeken van consumenten op 
te richten, zodat de consumenten 
makkelijker toegang hebben tot 
informatie en er tegelijk wordt 
gewaarborgd dat de consumenten zo 
efficiënt mogelijk over de meest grondige 
informatie kunnen beschikken voor dat 
moment en in de betreffende situatie;

Or. en

Amendement 34
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten om één centraal 
toegangspunt voor alle 

10. verzoekt de lidstaten om één centraal 
toegangspunt voor alle 



AM\718874NL.doc 19/31 PE404.648v02-00

NL

informatieverzoeken van consumenten op 
te richten;

informatieverzoeken van consumenten op 
te richten, bijvoorbeeld door nationale 
regelgevende instanties voor de 
energiesector;

Or. en

Amendement 35
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept de noodzaak voor de 
Commissie om in samenwerking met de 
NRI’s kwaliteitscriteria te ontwikkelen 
voor consumentendiensten, waaronder 
callcentra;

Or. en

Amendement 36
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat er een tariefsimulator 
moet beschikbaar zijn op de websites van 
de leveranciers en de onafhankelijke 
regelgevende instantie; onderstreept dat 
consumenten regelmatig - minstens om de 
6 maanden - moeten worden op de hoogte 
gesteld van hun energieverbruik;

11. is van mening dat er een tariefsimulator 
moet beschikbaar zijn op de websites van 
de leveranciers en de onafhankelijke 
regelgevende instantie; onderstreept dat 
consumenten regelmatig moeten worden 
op de hoogte gesteld van hun 
energieverbruik;

Or. en
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Amendement 37
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept de noodzaak om 
leveranciers te verplichten consumenten 
te informeren over de afkondiging van dit 
handvest;

Or. en

Amendement 38
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de lidstaten slechts in 
beperkte mate gebruik hebben gemaakt 
van gerichte 
openbaredienstverplichtingen ten behoeve 
van kwetsbare klanten en dat slechts een 
zeer beperkt aantal lidstaten een vorm van 
sociaal tarief heeft ingevoerd; roept de 
lidstaten op een dergelijk sociaal tarief in 
te voeren;

12. betreurt het feit dat energiearmoede 
een serieus probleem kan vormen, dat in 
de nationale socialezekerheidsstelsels 
uitdrukkelijk aangepakt dient te worden; 

Or. en

Amendement 39
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de lidstaten slechts in 
beperkte mate gebruik hebben gemaakt van 

12. merkt op dat de lidstaten slechts in 
beperkte mate gebruik hebben gemaakt van 
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gerichte openbaredienstverplichtingen ten 
behoeve van kwetsbare klanten en dat 
slechts een zeer beperkt aantal lidstaten 
een vorm van sociaal tarief heeft 
ingevoerd; roept de lidstaten op een 
dergelijk sociaal tarief in te voeren;

gerichte openbaredienstverplichtingen ten 
behoeve van kwetsbare klanten; roept de 
lidstaten op kwetsbare consumenten 
tegemoet te komen door sociale 
beleidsmaatregelen of door andere 
gelijkwaardige maatregelen;

Or. en

Amendement 40
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de lidstaten slechts in 
beperkte mate gebruik hebben gemaakt van 
gerichte openbaredienstverplichtingen ten 
behoeve van kwetsbare klanten en dat 
slechts een zeer beperkt aantal lidstaten een 
vorm van sociaal tarief heeft ingevoerd; 
roept de lidstaten op een dergelijk sociaal 
tarief in te voeren;

12. betreurt dat de lidstaten slechts in 
beperkte mate gebruik hebben gemaakt van 
gerichte openbaredienstverplichtingen ten 
behoeve van kwetsbare klanten 
(gehandicapten, mensen met lage 
inkomens of bewoners van de 
ultraperifere gebieden) en dat slechts een 
zeer beperkt aantal lidstaten een vorm van 
sociaal tarief heeft ingevoerd; roept de 
lidstaten op een dergelijk sociaal tarief in te 
voeren;

Or. en

Amendement 41
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om 
maatregelen te nemen tegen lidstaten die 
zich niet gehouden hebben aan de 
openbaredienstverplichtingen als 
vastgelegd in Richtlijnen 2003/54/EG en 

13. verzoekt de Commissie om te komen 
met een richtsnoer voor een 
gemeenschappelijke definitie van 
openbaredienstverplichtingen en erop toe 
te zien dat de lidstaten zich houden aan de 
uitvoering van de verplichtingen als 
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2003/55/EG; vastgelegd in artikel 3 en bijlage 1 van de
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG;

Or. en

Amendement 42
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie te 
definiëren wat onder energiearmoede 
moet worden verstaan;

Or. en

Amendement 43
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten nationale 
energieactieplannen uit te werken om 
energiearmoede te bestrijden en het EU-
agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers op de hoogte te stellen 
van deze maatregelen; verzoekt het EU-
agentschap om in samenwerking met de 
nationale autoriteiten deze maatregelen te 
controleren en succesvolle maatregelen 
bekend te maken;

14. verzoekt de lidstaten nationale 
energieactieplannen uit te werken, 
waaronder het stellen van streefdata en 
uiterste data om energiearmoede te 
bestrijden, en het EU-agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
op de hoogte te stellen van deze 
maatregelen en er jaarlijks verslag over uit 
te brengen; verzoekt het EU-agentschap 
om in samenwerking met de nationale 
autoriteiten deze maatregelen te 
controleren en er jaarlijks verslag over uit 
te brengen, succesvolle maatregelen 
bekend te maken en in kaart te brengen in 
hoeverre er aan de doelstellingen is 
voldaan;
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Or. en

Amendement 44
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat leveranciers en 
netwerkexploitanten op een 
milieuverantwoordelijke manier dienen te 
handelen, en alles in het werk dienen te 
stellen om de CO2-emissies en de 
productie van radioactief afval op het 
laagst mogelijke niveau te houden waar 
wettelijk in wordt voorzien;

Or. en

Amendement 45
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van oordeel dat prioriteit dient te 
worden gegeven aan duurzame 
energiebronnen, gecombineerde 
opwekking van warmte en elektriciteit en 
andere gekoppelde energieopwekking, en 
dat het recht van consumenten om een 
weloverwogen keuze te maken ten gunste 
van hernieuwbare energie in het 
Handvest dient te worden erkend; is 
daarom van oordeel dat alle consumenten 
op een objectieve, transparante en niet-
discriminerende manier dienen te worden 
geïnformeerd over de beschikbare 
energiebronnen;

Or. en
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Amendement 46
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst op het bestaan van NRI's in de 
lidstaten, maar betreurt hun momenteel 
beperkte bevoegdheden;

15. wijst op het bestaan van NRI's in de 
lidstaten, maar betreurt hun momenteel 
beperkte bevoegdheden; is van mening dat 
de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat 
NRI’s voldoende wettelijke bevoegdheden 
en middelen hebben en dat ze gemotiveerd 
zijn om die ook te gebruiken;

Or. en

Amendement 47
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16, streepje 2 tot 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de tarieven van netwerken en 
uiteindelijk hun indexeringsmechanismen 
goed te keuren,

– de principes voor het vaststellen van 
netwerktarieven of de feitelijke 
netwerktarieven en zo mogelijk hun 
indexeringsmechanismen goed te keuren,

– toe te zien op prijzen en al hun 
componenten, waaronder de 
indexeringsmechanismen,

– toe te zien op prijzen en al hun 
componenten, waaronder de 
indexeringsmechanismen,

– door leveranciers verstrekte 
consumentenvoorlichting te controleren, te 
reguleren en af te dwingen, 

– door leveranciers verstrekte 
consumentenvoorlichting te controleren, te 
reguleren en af te dwingen gedurende ten 
minste de eerste vijf jaar nadat de markt 
volledig is geliberaliseerd en tot aan het 
moment waarop is aangetoond dat de 
leveranciers de consumenten hebben en 
zullen blijven voorzien van relevante, 
transparante en onpartijdige informatie, 

– consumenten te beschermen tegen – consumenten te beschermen tegen 
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oneerlijke handelspraktijken en in dat 
verband samen te werken met de bevoegde 
mededingingsautoriteiten,

oneerlijke handelspraktijken en in dat 
verband samen te werken met de bevoegde 
mededingingsautoriteiten,

– te controleren en te rapporteren of 
leveranciers voldoen aan hun sociale 
verplichtingen en verslag te doen van de 
milieu- en sociale praktijken van de gas-
en elektriciteitsbedrijven, waaronder een 
evaluatie van de betaalbaarheid van 
energie voor lage-inkomensgroepen, 
– ervoor te zorgen dat elke gas- en 
elektriciteitsleverancier een register 
bijhoudt van de consumenten van wie het 
welzijn in gevaar zou komen door de 
onderbreking of het tijdelijk wegvallen 
van de gas- of elektriciteitslevering, en dat 
deze gegevens met de relevante 
autoriteiten en instellingen worden 
gedeeld,
– het bestaan van het register bekend te 
maken aan de consumenten, met details 
over wie zich op deze lijst kan laten 
registreren en hoe consumenten die 
daarvoor in aanmerking komen of derde 
partijen die namens hen optreden zich 
van registratie kunnen verzekeren,
– maatregelen te treffen en diensten te 
verlenen om een veilige en continue 
levering te waarborgen aan die 
consumenten die als afhankelijk van 
elektriciteit of gas staan geregistreerd, of 
wier welzijn op een andere manier in 
gevaar zou komen door de onderbreking 
of het tijdelijk wegvallen van de gas- of 
elektriciteitslevering,
– ervoor te zorgen dat de communicatie 
van de leverancier met de consument, 
waaronder facturering, beschikbaar is via 
communicatiemiddelen en formaten die 
overeenkomen met de behoeften van de 
consument, ervoor te zorgen dat 
consumenten een derde partij kunnen 
aanwijzen om namens hen op te treden in 
hun communicatie, waaronder 
facturering, met de leverancier, en de 
beschikbaarheid van alternatieve 
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communicatiemiddelen, formaten en 
volmachtregelingen bekend te maken aan 
de consumenten;

Or. en

Amendement 48
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van oordeel dat NRI's moeten 
beschikken over de nodige hulpmiddelen
om toe te zien op het op de markt 
beschikbare elektriciteits- en gasaanbod; 
daarom moeten ze toegang hebben tot alle 
doorslaggevende elementen die de prijzen 
bepalen, waaronder op zijn minst de 
voorwaarden van gascontracten en de 
indexformules;

17. is van oordeel dat de lidstaten ervoor 
moeten zorgen dat NRI’s beschikken over 
de nodige bevoegdheden om toe te zien op 
het op de markt beschikbare elektriciteits-
en gasaanbod; daarom moeten ze toegang 
hebben tot alle doorslaggevende elementen 
die de prijzen bepalen, waaronder op zijn 
minst de voorwaarden van gas- en 
elektriciteitscontracten en de 
indexformules;

Or. en

Amendement 49
Zita Pleštinská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om een 
gemeenschappelijk meldingspunt voor 
klachten van consumenten op te richten;

20. verzoekt de lidstaten om een 
gemeenschappelijk meldingspunt voor 
klachten van consumenten op te richten en 
aan te moedigen om voor dergelijke 
klachten een oplossing te vinden via 
alternatieve manieren van 
geschillenbeslechting;

Or. sk



AM\718874NL.doc 27/31 PE404.648v02-00

NL

Amendement 50
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten om een 
gemeenschappelijk meldingspunt voor 
klachten van consumenten op te richten;

20. verzoekt de lidstaten om een voor 
consumenten zo toegankelijk mogelijk 
gemeenschappelijk meldingspunt voor elke 
soort klacht van consumenten op te 
richten;

Or. en

Amendement 51
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat alle consumenten 
het recht dienen te hebben op 
serviceverlening, klachtenafhandeling en 
alternatieve geschillenbeslechting door 
hun energieleverancier overeenkomstig de 
internationale normen, waaronder de ISO 
10001, ISO 10002 en ISO 10003 en 
andere ISO normen die op dit gebied zijn 
ontwikkeld;

Or. en

Amendement 52
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt iedere lidstaat een 
onafhankelijke energieombudsman aan te 
stellen die instaat voor een efficiënte 
behandeling van klachten;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat ombudsmannen de 
bevoegdheid hebben om klachten effectief 
te behandelen;

Or. en

Amendement 53
Emmanouil Angelakas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt iedere lidstaat een 
onafhankelijke energieombudsman aan te 
stellen die instaat voor een efficiënte 
behandeling van klachten;

21. verzoekt iedere lidstaat een 
onafhankelijke energieombudsman aan te 
stellen die instaat voor een efficiënte 
behandeling van klachten alsook voor de 
informatievoorziening aan consumenten 
inzake energiekwesties;

Or. en

Amendement 54
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat alle consumenten 
profijt moeten kunnen hebben van het 
recht om verhaal te halen via collectieve 
actie;

Or. en
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Amendement 55
Mia De Vits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent de belangrijke rol die 
consumentenorganisaties spelen om ervoor 
te zorgen dat al het mogelijke wordt 
gedaan om een hoog niveau van 
energieconsumentenrechten te bereiken;

22. erkent de belangrijke rol die 
consumentenorganisaties spelen om ervoor 
te zorgen dat al het mogelijke wordt 
gedaan om een hoog niveau van 
energieconsumentenrechten te bereiken; is 
van oordeel dat alle lidstaten ervoor 
dienen te zorgen dat 
consumentenorganisaties over voldoende 
middelen beschikken om op te kunnen 
treden tegen essentiële diensten, 
waaronder gas- en elektriciteitsdiensten;

Or. en

Amendement 56
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. erkent de belangrijke rol die 
consumentenorganisaties spelen om ervoor
te zorgen dat al het mogelijke wordt 
gedaan om een hoog niveau van 
energieconsumentenrechten te bereiken;

22. erkent de belangrijke rol die 
consumentenorganisaties spelen om te 
zorgen voor een hoog niveau van 
energieconsumentenrechten in de hele EU;

Or. en

Amendement 57
Nickolay Mladenov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor de duurzame 
ontwikkeling van energiediensten; 
benadrukt de belangrijke rol van 
consumentenorganisaties en NRI’s bij het 
bevorderen van duurzame consumptie 
door de aandacht van zowel consumenten 
als bedrijven te vestigen op vooral de 
energiemix, de klimaatverandering en de 
invloed van de consumenten op de 
ontwikkeling van de sector;

Or. en

Amendement 58
Zita Pleštinská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. beveelt aan dat 
consumentenorganisaties financiële steun 
krijgen zodat ze hun personeel kunnen 
opleiden en zo in een betere positie 
verkeren om hulp te kunnen bieden bij het 
wetgevende proces, bij het voorlichten en 
bewust maken van consumenten en bij de 
beslechting van consumentengeschillen;

Or. sk

Amendement 59
Zita Pleštinská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. benadrukt dat de regulering van de 
warmtemarkt en het niveau van 
consumentenbescherming op dit gebied 
ook dient te worden onderzocht;

Or. sk
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