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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa energiatarbijate õiguste harta kohta
(2008/2006(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/92/EÜ (KOM(2007)0528); 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade 
kohta (KOM(2007)0529); 

– võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta järeldusi nõukogu dokumendis 6271/07;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa energiapoliitika” (KOM(2007)0001);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 alusel algatatud 
Euroopa gaasi- ja elektrisektoreid käsitlev uurimine” (KOM(2006)0851);

– võttes arvesse komisjoni teatisele KOM(2006)0841 lisatud komisjoni töödokumenti 
„Gaasi ja elektri siseturu väljavaadete rakendusraport” (SEC(2006)1709);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti ELi energiapoliitika andmete kohta 
(SEC(2007)0012); 

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/67/EÜ, mis käsitleb 
maagaasitarnete kindluse tagamise meetmeid1; 

– võttes arvesse vastavalt komisjoni 11. novembri 2003. aasta otsuse 2003/796/EÜ (millega 
luuakse elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm)2 artikli 3 lõikele 
8 koostatud Euroopa energiasektori reguleerijate aastaaruannet ajavahemiku 1. jaanuar 
2006 kuni 31. detsember 2006 kohta kõigile Euroopa energiasektori reguleerijate 
nõukogu ning elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühma liikmetele, 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. aasta kohtumise eesistujariigi 
järeldusi, mis käsitlevad „Euroopa Ülemkogu tegevuskava (2007–2009) – Euroopa 
energiapoliitika” (7224/07) heakskiitmist; 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa energiatarbijate õiguste harta” 
(KOM(2007)0386);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;
                                               
1 ELT L 127, 29.4.2004, lk 92.
2 ELT L 296, 14.11.2003, lk 34.
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– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et kõigi ühiskonnaliikmete sotsiaalse kaasamise ja võrdsete võimaluste 
põhimõtetest lähtudes on väga tähtis, et mõistliku hinnaga energia oleks igale Euroopa 
Liidu kodanikule kättesaadav;

B. arvestades, et liikmesriikidel tuleb rohkem võidelda energiapuudusega, kuna piisav 
varustatus energiaga on üks põhitingimusi, et kodanikud saaksid tulemuslikult osaleda 
ühiskondlikus ja majanduselus;

C. arvestades, et Euroopa energiatarbijate õiguste harta kujutab endast nii pöördumist 
valitsuste, energeetika valdkonna reguleerivate asutuste ja kõigi tööturu osapooltega 
esindatud energeetikasektori poole kui ka ülalnimetatutele stiimulit anda konkreetne 
panus energiatarbijate huvidega arvestamise tagamiseks konkurentsile avatud ning 
sotsiaalsfääri ja keskkonnaga arvestaval ELi energiaturul;

D. arvestades laialdast üksmeelt selles, et ainuüksi turumehhanismidega ei ole 
energeetikasektoris võimalik täiel määral tagada tarbijate huvide kaitset; seetõttu tuleks 
panna suurt rõhku universaalsetele avaliku teenindamise kohustustele, muudele avaliku 
teenindamise kohustustele ja tarbijate õigustele;

E. arvestades, et olemasolevate andmete kohaselt on liikmesriigid vähekindlustatud klientide 
kaitseks vaid vähesel määral kasutanud sihtotstarbelisi avaliku teenindamise kohustusi;

F. arvestades, et suurt rõhku tuleks panna liikmesriikide reguleerivate asutuste rollile: nad 
peaksid olema kõigist avalikest või erahuvidest sõltumatud ning pädevad energiaturge, 
sealhulgas hindu ja hinnakomponente kontrollima, vajaduse korral sekkuma ja karistama, 

Harta iseloom 

1. rõhutab, et tarbijaõiguste tulemuslikuks jõustamiseks ja tagamiseks peab käesolev harta 
kindlasti olema suuremal määral siduva iseloomuga; 

2. teeb seepärast ettepaneku muuta käesolev harta õigusaktiks või vähemalt esitada see 
elektrienergia ja loodusliku gaasi siseturgu käsitlevate direktiivide A lisas, kui neid 
„kolmanda paketi” ettepanekute kohaselt muudetakse; 

3. rõhutab harta potentsiaalset lisandväärtust teabevahendina, mille abil koguda, muuta 
selgemaks ja konsolideerida praeguste ELi õigusaktidega juba vastu võetud tarbijate 
õigusi; seepärast tervitab komisjoni kava töötada energiatarbijate õiguste valdkonnas 
välja internetipõhine abivahend;

Ülekande- ja jaotusvõrkude ning -seadmete kättesaadavus 

4. rõhutab Euroopa energiatarbijate õigust kasutada universaalset õigust olla ühendatud 
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elektri- ja gaasivõrkudesse ning saada gaasi ja elektrienergiat mõistliku, läbipaistva, 
mittediskrimineeriva ja selgelt võrreldava, sealhulgas indekseerimisega reguleeritava 
hinna või tariifiga;

5. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata tarbijate kaitsele ning tuleb võtta tarbijate 
võrguühenduse katkestamise vastaseid kaitsemeetmeid; liikmesriigid peavad määrama 
tarnijad, kelle poole viimase võimalusena pöörduda, ning need tarbijatele teatavaks 
tegema; vastav mehhanism tuleb kehtestada siseriiklike õigusaktidega;

6. kutsub liikmesriike tagama, et tarbijad saaksid lihtsalt, tasuta ning kõige rohkem ühe kuu 
pikkuse ajavahemiku jooksul uue tarnija võrku ümber lülituda;

Tariifid ja hinnad 

7. rõhutab, et elektri ja gaasi hinnad Euroopas peavad olema mõistlikud, selgelt ja lihtsalt 
võrreldavad ja läbipaistvad ning lähtuma tegelikust energiatarbimisest; avaldatud 
hindade, tariifide, indekseerimismehhanismide ja -tingimuste läbipaistvust ja 
prognoositavust tuleb jätkuvalt parandada arusaadavate ja kergesti kättesaadavate 
arvutusmeetodite või muude teabevahendite abil, millest antakse eelnevalt teada ning 
mida jälgib või kinnitab liikmesriigi sõltumatu reguleerija;

8. palub komisjonil välja töötada ja rahastada katseprojekte üksiktarbijate varustamiseks 
„tarkade arvestitega”, mis täpselt kajastavad tegelikku energiatarbimist ja tarbimise aega;  

Teave ja lepingud

9. rõhutab vajadust töötada kõigi tarnijate jaoks välja standardsed arved, mis oleksid 
senistest läbipaistvamad ja paremini võrreldavad, ning viidata elektri- ja gaasifirmade ja 
liikmesriikide sõltumatute reguleerijate veebisaitidel tarbijate õigustele;

10. palub liikmesriikidel korraldada kogu tarbijate teabepäringute esitamine füüsiliselt ühest 
kohast;

11. arvab, et tarnijate ja liikmesriigi sõltumatu reguleerija veebisaitidel peaks saama kasutada 
tariifikalkulaatorit; rõhutab, et tarbijaid tuleb nende energiatarbimisest teavitada 
korrapäraselt, vähemalt kord poole aasta jooksul;

Sotsiaalmeetmed

12. kahetseb asjaolu, et liikmesriigid on vähekindlustatud klientide kaitseks liiga vähe 
kasutanud sihtotstarbelisi avaliku teenindamise kohustusi ning et vaid väga vähesed 
liikmesriigid on mingil kujul välja töötanud sotsiaalsetest kaalutlustest lähtuvad tariifid; 
ning kutsub liikmesriike üles selliseid tariife kehtestama;

13. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid liikmesriikide suhtes, kes ei ole täitnud 
direktiividega 2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kehtestatud avaliku teenindamise kohustusi;
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14. kutsub liikmesriike välja töötama energiapuudust käsitlevaid riiklikke energeetika 
tegevuskavasid ja edastama oma vastavad meetmed Euroopa reguleerijate 
koostööagentuurile; palub Euroopa reguleerijate koostööagentuuril koostöös 
liikmesriikide asutustega teostada nende meetmete järelevalvet ja edastada teavet edukate 
meetmete kohta;

Riikide reguleerivad asutused (RRAd)

15. rõhutab, et liikmesriikides on RRAd olemas, kuid kahetseb, et nende võim on praegu 
piiratud;

16. arvab, et riikide reguleerivad asutused (RRAd) peaksid olema kõigist avalikest või 
erahuvidest sõltumatud ning pädevad vähemalt:

- teostama elektri- ja gaasivõrkude kättesaadavuse järelevalvet ning sekkuma 
asjakohaste sanktsioonidega;

- kinnitama võrgutariifid ning lõppkokkuvõttes nende indekseerimismehhanismid;
- teostama järelevalvet hindade ja kõigi hinnakomponentide, sealhulgas 

indekseerimismehhanismide üle;
- teostama tarnijatelt saadud tarbijateabe järelvalvet, kontrolli ja jõustamist;
- kaitsma tarbijaid ebaausate kaubandustavade eest ning tegema selles osas koostööd 

pädevate konkurentsiametitega;

17. RRAde käsutuses on turul tehtavate elektri ja gaasi pakkumiste järelevalveks vajalikud 
vahendid. Seetõttu on neil juurdepääs kõigile hinna määramisel otsustava tähtsusega 
elementidele, sealhulgas vähemalt gaasimüügilepingute tingimustele ning 
indekseerimisvalemitele; 

18. rõhutab vajadust lisada RRA pädevused direktiivi 2003/54/EÜ (elekter) artiklisse 22c ja 
direktiivi 2003/55/EÜ (gaas) artiklisse 24c;

19. rõhutab vajadust ühtse üleeuroopalise lähenemise järele RRAde tegevusele, mida 
koordineeriks üleeuroopaline agentuur;

Kaebused

20. kutsub liikmesriike üles korraldama tarbijate kaebuste vastuvõtmine ühes kohas;

21. igas liikmesriigis tuleb seada ametisse energeetikaküsimuste ombudsman, kelle ülesanne 
on tõhusalt tegeleda kaebustega;

Tarbijaorganisatsioonid

22. tunnistab tarbijaorganisatsioonide olulist osa selle tagamisel, et tarbijaõiguste kaitse 
kõrge taseme saavutamiseks tehakse kõik, mis võimalik;

o
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23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Praegu kehtivad küll energiatarbijate õigused, kuid need on kehtestatud erinevate ELi 
dokumentidega, mida tihtipeale ei ole siseriiklikku õigusesse üle võetud. Sellepärast on väga 
vaja neid õigusi selgemaks muuta, ühtlustada ja täiendada. Seetõttu tuleb harta algatust 
tervitada.

Komisjoni 5. juuli 2007. aasta teatises „Euroopa energiatarbijate õiguste harta” (KOM 
(2007)386) tuuakse ära tulevase harta võimalikud koostisosad, mis annavad 
kergestimõistetaval kujul ülevaate kehtivatest ühenduse õigusaktidest ja võimalikest edasistest 
meetmetest.

Komisjoni nägemuses ei ole tulevane Euroopa energiatarbijate õiguste harta õigusakt. 
Erinevalt komisjonist leiab raportöör, et harta peaks olema õiguslikult siduv või see peaks 
kuuluma õigusaktide, s.t elektrienergia siseturgu käsitleva direktiivi 2003/54/EÜ ja maagaasi 
siseturgu käsitleva direktiivi 2003/55/EÜ juurde vähemalt lisa näol. 

Lisaks tervitab raportöör komisjoni kava koostada teabevahendina toimiv nn „energeetika 
kontrollnimekiri”, mille töötavad välja liikmesriigid, mis pannakse üles internetti ning kust 
tarbijad saavad suuniseid ja praktilist teavet. Ta rõhutab aga, et tehniline kontrollnimekiri kui 
selline ei asenda energiatarbijate õiguste hartat.

II. Tarbijate õigused

Komisjoni dokumendis loetletakse küsimused, millele hartas tuleks keskenduda:
– aidata koostada kavasid, millega aidatakse ELi kõige vähem kindlustatud kodanikel toime 
tulla energia hinnatõusuga;
– parandada kodanikele minimaalselt kättesaadavat teavet, et aidata neil valida tarnijate ja 
erinevate tarnevõimaluste vahel;
– piisava energiavarustuse kättesaadavus mõistliku hinnaga;
– vähendada bürokraatiat tarnija vahetamisel;
– kaitsta tarbijaid ebaausate müügitavade eest;
– tarbijate õiguste jõustamine;
– energiatõhususe meetmeid ja käitumisviise puudutav teave;
– tarbijate esindatus.

Täielikule loendile pretendeerimata soovib raportöör juhtida tähelepanu alljärgnevatele 
tarbijaõiguste suurendamise seisukohalt olulistele küsimustele.

A. Tarne-, ülekande- ja jaotusvõrkude kättesaadavus 
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Euroopa elektri- ja gaasitarbijatel on õigus universaalteenusele, mis tähendab, et neil on õigus 
saada kindlaksmääratud kvaliteediga elektri- ja gaasitarneid mõistliku, hõlpsasti ja selgelt 
võrreldava ning läbipaistva hinnaga. Avaldatud võrgutariifide ja indekseerimismehhanismide 
läbipaistvust ja prognoositavust tuleb jätkuvalt parandada mõistetavate ja kergesti 
kättesaadavate arvutusmeetodite või muude teabevahendite abil, mis eelnevalt edastatakse 
liikmesriigi sõltumatule reguleerivale asutusele, kes need kinnitab; See tagab ka, et nimetatud 
võrgutariifid ei ole diskrimineerivad. 

Tarbijate kaitsele tuleb pöörata erilist tähelepanu ning võtta võrguühenduse katkestamise 
vastaseid kaitsemeetmeid. Võlgade tekkimise korral tuleb võrgust lahtiühendamist pidada 
ebasoovitavaks meetmeks. Liikmesriigid peavad õigusaktiga määrama tarnija, kelle poole 
viimase võimalusena pöörduda, ning teavitama sellest tarbijat. 

Riikide reguleerivad asutused (RRAd) peaksid olema kõigist avalikest või erahuvidest 
sõltumatud ning pädevad teostama elektri ja gaasi kättesaadavuse järelevalvet ning sekkuma 
asjakohaste sanktsioonidega. 

Liikmesriigid tagavad tarnekõlbulikule tarbijale reaalse võimaluse lihtsalt ja tasuta tarnijat 
vahetada. Ajavahemik, mille jooksul elektri- või gaasitarnijat vahetatakse, ei tohiks seejuures 
ületada üht kuud.

B. Hinnad, tariifid ja järelevalve 

Elektri ja gaasi hinnad Euroopas peavad olema mõistlikul tasemel. Euroopa energiatarbijad 
peavad saama tasuta läbipaistvat teavet kohaldatavate hindade, tariifide, 
indekseerimismehhanismide ja tüüptingimuste kohta. Neil on õigus saada arveid, mis 
põhinevad tegelikul energiatarbimisel.

Vähekindlustatud tarbijate diskrimineerimise vältimiseks tuleks Euroopa energiatarbijatele 
pakkuda mitmeid erinevaid tasumisviise ning muuhulgas ettemaksuga ostetavaid arvesteid ja 
tasuta tariifikalkulaatoreid. Igasugused tingimuste erinevused peavad kajastama erinevatest 
tasumisviisidest tarnijale tulenevaid kulusid. 

Komisjon peaks välja töötama ja rahastama katseprojekte, mille sisuks on 
konkurentsivõimelise hinnaga ning täpselt tegelikku energiakulu ja energiatarbimise aega 
näitavate individuaalarvestite (niinimetatud „tarkade arvestite”) kasutamine.

Riikide reguleerivate asutuste (RRAde) käsutuses peaksid olema turul toimuvate elektri ja 
gaasi pakkumiste järelevalveks vajalikud vahendid. Seetõttu peaks neil olema juurdepääs 
kõigile hinna määramisel otsustava tähtsusega elementidele, sealhulgas vähemalt 
gaasimüügilepingute tingimustele, indekseerimisvalemitele jne. Neil peaks olema pädevus 
vajaduse korral sekkuda ja asjakohaseid karistusi määrata. Nad peaksid avalikustama hindade 
järelevalve tulemused selliselt, et olemasolevate pakkumiste hindu ja põhitingimusi oleks 
võimalik võrrelda.

C. Teave
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Euroopa energiatarbijad peavad saama objektiivset ja läbipaistvat teavet kohaldatavate 
hindade, tariifide ja indekseerimismehhanismide, samuti standardsete müügiarvete 
tüüptingimuste kohta seonduvalt riikliku ja kohaliku tasandi elektriteenuste kättesaadavuse ja 
kasutamisega.

Euroopa elektritarbijad peavad saama teavet iga energiaallika osakaalu kohta tarnija viimase 
aasta kütusetarbes; see esitatakse liikmesriikide siseselt kasutatavatel arvetel võrdlemist 
hõlbustaval, ühtsel ja arusaadaval kujul.

Euroopa elektritarbijad peavad nõudmisel saama teavet vähemalt viitena olemasolevatele 
allikatele, näiteks veebisaitidele, kus on avalikkusele kättesaadav teave elektritarnija tekitatud 
keskkonnamõju kohta andmetena vähemalt elektrienergia tootmiseks kulutatud kütuse 
põletamisest eelmisel aastal tekkinud CO2 heitmete ja radioaktiivsete jäätmete kohta. See 
teave peaks nõudmise korral olema tarbijatele tasuta kättesaadav ka kirjalikul kujul.

Euroopa energiatarbijatel on õigus saada arvete, lepingute, muude tehingudokumentide, 
kviitungite jne kaudu või neile lisatuna teavet a) tegelike kehtivate hindade ja tegeliku 
energiatarbimise kohta, vähemalt kord poole aasta jooksul; b) hindade 
indekseerimismehhanismi ja selle kõigi muutuste kohta; c) võrdlusandmeid iga-aastase 
tegeliku energiatarbimise kohta; c) andmeid võrrelduna aluseks võetud energiatarbija 
näitajatega; e) kontaktandmeid objektiivse teabe saamiseks energiatõhususe parandamise 
meetmete, lõpptarbijate profiilide ja seadmete tehniliste näitajate kohta; f) kõigi 
energiaallikate osakaalu kohta tarnitud energias.

Tarnijad ja võrguoperaatorid peaksid oma vastutusalas seadma sisse kergesti kättesaadava ja 
kvaliteetse kliendiabi, et tõhusalt lahendada võrguühendusega seotud ja muid teenuse 
kvaliteediga seotud probleeme. 

Riigi reguleeriv asutus ja tarnija peaksid tegema kättesaadavaks tariifikalkulaatorid ning riigi 
reguleeriva asutuse veebisaidil tuleks korrapäraselt avaldada energia kilovatt-tunni hind.

Riikide reguleerivad asutused peavad kontrollima, kas ei kohaldata piiravaid 
lepingutingimusi, näiteks ainuõiguse sätteid, mis võivad tõkestada või piirata klientide 
valikuvõimalusi. Vajaduse korral teavitavad riikide reguleerivad asutused selliste tingimuste 
ilmnemisest riiklikke konkurentsiameteid ja teevad nendega koostööd.   

D. Sotsiaalmeetmed

Liikmesriigid võtavad riiklikes energeetika tegevuskavades vajalikke meetmeid 
energiapuuduse leevendamiseks ning teatavad neist Euroopa reguleerijate koostööagentuurile. 

Energiapuudus muutub kõigis liikmesriikides üha tõsisemaks probleemiks. Vaja on ühtset 
lähenemisviisi, kusjuures oluline on RRAde roll ja nende sõltumatus. Euroopa reguleerijate 
koostööagentuur peaks samuti võtma endale vastutuse järelevalvega liikmesriikide edenemise 
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üle ning asjaosaliste teavitamisega liikmesriikide edukatest energiapuuduse vastastest 
meetmetest.

Energiapuudus tähendab seda, et pere ei suuda kütta oma kodu vastuvõetaval määral ehk 
Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud tasemeni, milleks on 18 Co kõigis hõivatud 
eluruumides. Lisaks tähendab see suutlikkust osta oma kodus mõistliku hinnaga 
energiateenuseid. Pere kannatab energiapuudust, kui tema energiakulude osakaal pere 
kogukuludest ületab kahekordselt antud riigi vastavat keskmist näitajat. Vaegustest tulenevate 
erivajadustega või halvas majanduslikus olukorras olevatele Euroopa energiatarbijatele tuleks 
nende vaimse ja füüsilise tervise ja heaolu tagamiseks pakkuda põhilisi energiateenuseid 
mõistliku hinnaga või vajaduse korral tasuta.

Olemasolevate andmete kohaselt on liikmesriigid vähekindlustatud klientide kaitseks vaid 
vähesel määral kasutanud sihtotstarbelisi avaliku teenindamise kohustusi. Liikmesriigid 
peaksid vastu võtma ja avalikustama vähekindlustatud tarbija määratluse, mida kohaldavad 
kõik perede põhivajadusi rahuldavad elektri- ja gaasitarnijad, ilma et vähekindlustatud tarbija 
peaks seda eraldi taotlema. Komisjonil tuleks soovitada alustada rikkumismenetlusi 
liikmesriikide suhtes, kes nimetatud määratlust vastu ei võta ega kohalda.

III. Riikide reguleerivate asutuste (RRAde) roll ja sõltumatus

RRAd peaksid olema kõigist avalikest või erahuvidest sõltumatud ning neile tuleks anda 
pädevus, mis laseb neil täiel määral täita oma osa energiatarbijate õiguste suurendamisel.

RRAde käsutuses peaksid olema turul toimuvate elektri ja gaasi pakkumiste järelevalveks 
vajalikud vahendid. Seepärast peavad kõik hinda otsustavalt mõjutavad tegurid olema neile 
kättesaadavad. 
Riigi reguleerivad asutused kontrollivad, kas ei kohaldata piiravaid lepingutingimusi, näiteks 
ainuõiguse sätteid, mis võivad tõkestada või piirata klientide valikuid. Vajaduse korral 
teavitavad RRAd selliste tingimuste kohaldamisest riiklikke konkurentsiameteid ja teevad 
nendega koostööd.   

RRAde pädevus tuleb sätestada direktiivi 2003/54/EÜ (elekter) artiklis 22c ja direktiivi 
2003/55/EÜ artiklis 24c.
Vaja on ka ühtset üleeuroopalist lähenemist RRAde tegevusele, mida koordineerib Euroopa 
koostööagentuur.
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