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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. erindrer om, at skønt forbrugernes rettigheder allerede er beskyttet af gældende EU-
lovgivning, respekteres de i mange tilfælde ikke; understreger, at forbrugerrettighederne 
bedst kan styrkes gennem en mere effektiv gennemførelse af lovgivningen;

2. påpeger, at vedtagelse af pakken af forslag vedrørende markederne for elektrisk energi og 
naturgas, som i øjeblikket drøftes i Europa-Parlamentet, ville styrke den retlige ramme for 
beskyttelsen af energiforbrugere;

3. mener, at beskyttelsen af energiforbrugerne også fremover bør være baseret på fælles 
aktion fra EU's og medlemsstaternes side;  henviser til, at individuelle fremgangsmåder 
med hensyn til beskyttelse af forbrugerne på energimarkedet kan have forskellige 
virkninger i de forskellige medlemsstater,  hvorfor det er afgørende, at nærhedsprincippet 
anvendes konsekvent;

4. erindrer om, at det europæiske energimarked fortsat kendetegnes af, at der er mange 
monopoler, hvilket giver færre valgmuligheder og dårligere information og dermed gør 
forbrugerne mere sårbare; mener, at det derfor er nødvendigt at fortsætte bestræbelserne 
på at skabe et konkurrencedygtigt indre marked for energi;

5. mener, at det i lyset af de stigende energipriser er nødvendigt at garantere forsyninger til 
personer med lav indkomst, og at det er vigtigt, at medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger med henblik på at nøje at definere denne forbrugergruppe;

6. er overbevist om, at de nationale tilsynsmyndigheder bør spille en central rolle inden for 
forbrugerbeskyttelse og mener derfor, at forslag med sigte på at styrke disse myndigheders 
beføjelser og uafhængighed bør støttes.
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