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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par virzību uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu
(2008/2006(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 
groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu (COM(2007)0528),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 
groza Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo 
tirgu (COM(2007)0529),

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra secinājumus Padomes dokumentā 6271/07,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas politika Eiropai” (COM(2007)0001),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares 
apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu (COM(2006)0851),

– ņemot vērā Komisijas paziņojuma (COM(2006)0841) pavaddokumentu – Komisijas 
dienestu darba dokumentu „Izpildes ziņojums par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām” (SEC(2006)1709),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Dati par ES enerģētikas politiku” 
(SEC(2007)0012,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. aprīļa Direktīvu 2004/67/EK par pasākumiem, lai 
nodrošinātu dabasgāzes piegādes drošību1,

– ņemot vērā Eiropas Energoregulatoru gada pārskatu par laika periodu no 2006. gada 
1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, kas iesniegts visiem Eiropas Enerģijas 
regulatoru padomes (CEER) un Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas 
(EREG) locekļiem, Eiropas Parlamentam, Ministru padomei un Eiropas Komisijai un kas 
sagatavots saskaņā ar Komisijas 2003. gada 11. novembra Lēmuma 2003/796/EK, ar ko 
izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu2, 3. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes prezidentūras 2007. gada 8.–9. marta secinājumus par plāna 
„Eiropas Padomes rīcības plāns 2007.–2009. gadam: Enerģētikas politika Eiropai” 
(7224/07) apstiprināšanu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu” 
(COM(2007)0386),

                                               
1 OV, L 127, 29.04.2004., 92. lpp.
2 OV, L 296, 14.11.2003., 34. lpp.
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– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008) 
un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6-000072008),

A. tā kā sociālās integrācijas un vienādu iespēju visiem principi nozīmē to, ka ir ļoti būtiski 
nodrošināt ikviena Eiropas Savienības pilsoņa piekļuvi enerģijai par pieejamu cenu;

B. tā kā dalībvalstīm ir jāvirzās uz priekšu enerģijas trūkuma problēmu risināšanā, jo 
atbilstoša energoapgāde ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu 
veiksmīgu pilsoņu līdzdalību sociālajā un ekonomiskajā dzīvē;

C. tā kā Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību harta aicina un mudina valdības, enerģijas 
regulatorus un visus sociālos partnerus, kas pārstāv nozari, veikt konkrētu ieguldījumu, 
lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā enerģijas patērētāju intereses sociālā, vidi saudzējošā 
un konkurētspējīgā ES enerģijas tirgū;

D. tā kā pastāv vispārēja vienprātība attiecībā uz to, ka tirgus mehānismi vien nespēj pilnībā 
nodrošināt labāko patērētāju interešu aizsardzību enerģētikas nozarē; tādēļ liels uzsvars ir 
jāliek uz vispārējām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, citām sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām un patērētāju tiesībām;

E. tā kā saskaņā ar pieejamo informāciju dalībvalstis tikai ierobežotā mērā ir izmantojušas 
mērķa sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā pret neaizsargātiem 
patērētājiem;

F. tā kā liels uzsvars ir jāliek uz nozīmi, kas piešķirta valsts pārvaldes iestādēm, kurām jābūt 
neatkarīgām no jebkādām sabiedriskām vai privātām interesēm un pietiekami 
kompetentām, lai nodrošinātu enerģijas tirgu, starp tiem arī cenu un visu tās komponenšu 
uzraudzību un nepieciešamības gadījumā — iejaukšanos un sankciju piemērošanu,

Hartas raksturojums

1. uzsver, ka ir absolūti nepieciešams izstrādāt īpaši saistošus hartas noteikumus, lai efektīvi 
nodrošinātu un realizētu patērētāju tiesības;

2. tādēļ ierosina šo hartu transponēt/pārveidot likumdošanas aktā vai vismaz iekļaut to 
direktīvu par elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu A pielikumā, kurā grozījumus 
izdara ar „trešās paketes” priekšlikumiem;

3. uzsver hartas kā informatīva instrumenta potenciālo pievienoto vērtību, kas apkopo, 
precizē un konsolidē patērētāju tiesības enerģijas jomā, kuras jau ir noteiktas esošajos ES 
tiesību aktos; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas plānu izstrādāt interneta instrumentu, kas 
saistīts ar patērētāju tiesību aizsardzību enerģētikas nozarē;

Piekļuve pārvades un izplatīšanas tīkliem un aprīkojumam

4. uzsver, ka elektrības un gāzes patērētāji Eiropā ir tiesīgi izmantot universālās tiesības 
piekļūt tīkliem un saņemt elektrību un gāzi par saprātīgiem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem un skaidri salīdzināmiem tarifiem un cenām, arī par cenām un 
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tarifiem, kas koriģēti, piemērojot atbilstošus indeksācijas mehānismus;

5. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš patērētāju aizsardzībai un jāveic drošības pasākumi, 
lai nepieļautu nekāda veida tīklu atvienošanu; dalībvalstīm ir jāieceļ piegādātājs, kas 
nodrošina pakalpojumus galējā situācijā un jāinformē par to patērētāji; šāds mehānisms ir 
jāizveido ar dalībvalsts tiesību aktu atbalstu;

6. aicina dalībvalstis nodrošināt to, ka patērētājs laika periodā, kas nepārsniedz vienu 
mēnesi, var vienkārši un bez maksas izvēlēties citu piegādātāju;

Tarifi, cenas

7. uzsver, ka elektrības un gāzes cenām Eiropā ir jābūt saprātīgām, vienkārši un skaidri 
salīdzināmām, pārredzamām un noteiktām, pamatojoties uz faktisko enerģijas patēriņu. Ir 
jāturpina uzlabot publicēto cenu, tarifu, indeksācijas mehānismu un noteikumu 
pārredzamība un paredzamība, izmantojot saprotamas un viegli pieejamas aprēķināšanas 
metodes vai jebkādas citas komunikācijas formas, par ko iepriekš paziņo un ko uzrauga 
vai apstiprina neatkarīgs valsts regulators;

8. aicina Komisiju izstrādāt un finansēt izmēģinājuma projektus, kuru laikā individuālie 
patērētāji tiktu apgādāti ar „viedajiem skaitītājiem”, kas precīzi uzskaita faktisko enerģijas 
patēriņu un resursu izmantošanas laiku;

Informācija/līgumi

9. uzsver standarta rēķinu izstrādes nepieciešamību, ko izmantotu visi piegādātāji, lai 
uzlabotu šo rēķinu saprotamību un salīdzināšanas iespējas, un kurā būtu iekļauta norāde 
uz elektrības un gāzes kompāniju un neatkarīgu dalībvalstu regulatoru mājas lapās 
pieejamo informāciju par patērētāju tiesībām;

10. aicina dalībvalstis izveidot vienu pieņemšanas vietu, kur jebkurš patērētājs varētu pieprasīt 
informāciju;

11. uzskata, ka piegādātāju un neatkarīga dalībvalsts regulatora tīmekļa vietnēs ir jānodrošina 
piekļuve tarifu simulatoram; uzsver, ka patērētāji ir regulāri — vismaz vienu reizi sešos 
mēnešos — jāinformē par viņu enerģijas patēriņu;

Sociālie pasākumi

12. pauž nožēlu, ka dalībvalstis tikai ierobežotā mērā ir izmantojušas mērķa sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā pret neaizsargātiem patērētājiem un ka ļoti maz 
dalībvalstu ir izstrādājušas kaut kāda veida sociālos tarifus; aicina dalībvalstis piemērot 
šādus sociālos tarifus;

13. aicina Komisiju veikt pasākumus attiecībā uz dalībvalstīm, kas nav izpildījušas 
Direktīvā 2003/45/EK un Direktīvā 2003/55/EK noteiktās sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības;

14. aicina dalībvalstis sagatavot valstu enerģētikas rīcības plānus enerģijas trūkuma problēmas 
risināšanai un paziņot par tajos noteiktajiem pasākumiem Eiropas Energoregulatoru 
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sadarbības aģentūrai; aicina Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūru, sadarbojoties 
ar dalībvalstu iestādēm, uzraudzīt šo pasākumu īstenošanu un ziņot par veiksmīgi 
īstenotiem pasākumiem;

Valsts pārvaldes iestādes

15. uzsver, ka dalībvalstīs ir izveidotas valsts pārvaldes iestādes, bet pauž nožēlu par to 
ierobežotajām pilnvarām šodien;

16. uzskata, ka valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt neatkarīgām no jebkādām sabiedriskām vai 
privātām interesēm, un to kompetencē ir jābūt vismaz šādiem pienākumiem:

- elektrības un gāzes tīklu piekļuves uzraudzība un iejaukšanās ar atbilstošām 
sankcijām;

- tīklu tarifu un to indeksācijas mehānismu apstiprināšana;
- cenu un to komponenšu, arī cenu indeksācijas mehānismu uzraudzība;
- piegādātāju sniegtās informācijas patērētājiem uzraudzība, kontrole un 

nodrošināšana;
- patērētāju aizsardzība pret negodīgu komercdarbības praksi un sadarbība šajā 

saistībā ar kompetentām konkurences iestādēm;

17. uzskata, ka valsts pārvaldes iestāžu rīcībā ir jānodod nepieciešamie instrumenti, lai tās 
varētu veikt elektrības un gāzes piedāvājuma uzraudzību tirgū. Tādēļ ir jānodrošina to 
piekļuve visiem būtiskajiem faktoriem, kas nosaka elektrības un gāzes cenu, kā arī
vismaz gāzes piegādes līgumu noteikumiem un indeksācijas formulām;

18. uzsver nepieciešamību iestrādāt valsts pārvaldes iestāžu pienākumus 
Direktīvas 2003/54/EK (elektrība) 22.c pantā un Direktīvas 2003/55/EK (gāze) 
24.c pantā;

19. uzsver nepieciešamību pēc integrētas Eiropas pieejas valsts pārvaldes iestāžu darbībām, 
ko koordinētu Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra;

Sūdzības

20. aicina dalībvalstis izveidot vienu pieņemšanas vietu patērētāju sūdzību iesniegšanai;

21. iesaka katrā dalībvalstī iecelt neatkarīgu ombudu, kas risinātu enerģijas jautājumus, un 
nodrošināt efektīvu sūdzību apstrādi;

Patērētāju organizācijas

22. atzīst patērētāju organizāciju nozīmību, lai panāktu, ka tiek darīts viss iespējamais saistībā 
ar enerģijas patērētāju tiesību aizsardzību augstākajā līmenī;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām.
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Enerģijas patērētāju tiesības šodien ir spēkā, bet tās ir noteiktas dažādos ES dokumentos un 
bieži vien netiek iestrādātas dalībvalstu tiesību aktos. Tādēļ ir ļoti nepieciešams precizēt, 
konsolidēt un papildināt šīs tiesības. Šā iemesla dēļ harta ir pozitīvi vērtējama iniciatīva.

Savā 2007. gada 5. jūlija paziņojumā „Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu” 
(COM (2007)986) Komisija norāda iespējamos turpmākās hartas nosacījumus, kas būs 
izklāstīti viegli saprotamā veidā, esošos Kopienas tiesību aktus un paredzamās rīcības
iespējamos nosacījumus.

Komisija nav iecerējusi izstrādāt Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu kā juridiski 
saistošu dokumentu.
Pretstatā Komisijai referente uzskata, ka šai hartai ir jābūt juridiski saistošai vai tā vismaz ir 
jāiestrādā tiesību aktā, vai jāpievieno kā pielikums Direktīvai 2003/54/EK par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un Direktīvai 2003/55/EK par dabasgāzes iekšējo tirgu.

Referente atzinīgi vērtē arī Komisijas nodomu izstrādāt tā saukto „enerģētikas 
kontrolsarakstu” — informācijas līdzekli, ko izstrādātu un kura pieejamību internetā 
nodrošinātu dalībvalsts un kurš sniegtu atbalstu un praktisku informāciju patērētājiem. Tomēr 
viņa uzskata, ka ar šo tehnisko instrumentu — „enerģētikas kontrolsarakstu” — nevar aizstāt 
„Enerģijas patērētāju tiesību hartu”.

II. Patērētāju tiesību uzskaitījums

Komisijas apspriedes dokumentā ir uzskaitīti jautājumi, kuriem jāpievērš uzmanība iecerētajā
hartā:
- atbalsts tādu shēmu izstrādei, kas paredzētas, lai palīdzētu neaizsargātiem ES pilsoņiem 
energoresursu cenu pieauguma gadījumā;
- pilsoņiem pieejamā obligātā informācijas līmeņa paaugstināšana, lai palīdzētu viņiem 
izvēlēties piegādātāju un piegādes risinājumus;
- piekļuve atbilstošam enerģijas līmenim un saprātīgām cenām;
- iesniedzamo dokumentu apjoma samazināšana gadījumos, kad patērētājs vēlas mainīt 
piegādātāju;
- patērētāju aizsardzība pret negodīgu pārdošanas praksi;
- patērētāju tiesību īstenošana;
- informācijas nodrošināšana par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un patēriņa 
modeļiem;
- patērētāju pārstāvēšana.

Pārmērīgi neiedziļinoties detaļās, referente vēlas uzsvērt nozīmīgus patērētāju tiesību 
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aizsardzības uzlabošanas faktorus, kas minēti turpmāk tekstā.

A. Piekļuve piegādes, pārvades un izplatīšanas tīkliem

Eiropas elektrības un gāzes patērētāji ir tiesīgi izmantot universālu pakalpojumu, t. i., viņiem 
ir tiesības saņemt pakalpojumu noteiktā kvalitātē un par saprātīgu, viegli un ērti salīdzināmu 
un pārredzamu cenu. Ir jāturpina uzlabot publicēto tīklu tarifu, kā arī indeksācijas mehānismu 
pārredzamība un paredzamība, izmantojot saprotamas un viegli pieejamas aprēķināšanas 
metodes vai jebkādas citas komunikācijas formas, par ko iepriekš paziņo vai ko apstiprina 
neatkarīgas valsts pārvaldes iestādes. Turklāt šīm iestādēm ir jānodrošina, lai tīklu tarifi 
nebūtu diskriminējoši.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš patērētāju aizsardzībai, un tādēļ ir jāveic drošības pasākumi, lai 
nepieļautu nekāda veida tīkla atvienošanu. Atvienošana no tīkla ir uzskatāma par nevēlamu 
līdzekli, ko piemēro nemaksāšanas gadījumā. Dalībvalstīm ir jāieceļ piegādātājs, kas 
nodrošina pakalpojumus galējā situācijā (noteikts tiesību aktos) un jāinformē par to patērētāji.

Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt neatkarīgām no jebkādām privātām vai sabiedriskām 
interesēm un to kompetencē ir jābūt elektrības un gāzes piekļuves uzraudzībai un tiesībām 
iejaukties ar attiecīgām sankcijām.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiesīgie patērētāji var viegli un bez maksas mainīt piegādātāju. 
Tādēļ laika periodam, kas nepieciešams elektrības vai gāzes piegādātāja maiņai, nevajadzētu 
pārsniegt vienu mēnesi.

B. Tarifi, cenas un uzraudzība

Elektrības un gāzes cenām Eiropā ir jābūt saprātīgām. Eiropas enerģijas patērētājiem ir 
jānodrošina bezmaksas piekļuve pārredzamai informācijai par piemērojamām cenām, 
tarifiem, indeksācijas mehānismiem un standarta noteikumiem. Patērētājiem ir tiesības saņemt 
rēķinus par energoresursiem, kas sagatavoti, pamatojoties uz faktisko patēriņu.

Eiropas enerģijas patērētājiem ir jāpiedāvā dažādi norēķinu veidi, lai netiktu diskriminēti 
neaizsargātie patērētāji, tostarp priekšapmaksas skaitītāju un bezmaksas tarifu kalkulatoru 
izmantošana. Jebkādām noteikumu atšķirībām ir jāatspoguļo piegādātāju, kas izmanto 
atšķirīgas maksājumu sistēmas, izmaksas.

Eiropas Komisijai ir jāattīsta un jāfinansē izmēģinājuma projekti, kas ietver par saprātīgu cenu 
iegādātu individuālo skaitītāju izmantošanu, kuri precīzi uzskaita faktisko enerģijas patēriņu 
un informāciju par patēriņa laiku (tā sauktie „viedie skaitītāji”).

Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt pieejamiem nepieciešamajiem līdzekļiem, lai tās varētu 
uzraudzīt elektrības un gāzes piedāvājumus tirgū. Tādēļ ir jānodrošina šo iestāžu piekļuve 
visiem būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē cenu, arī vismaz gāzes piegādes līgumu 
noteikumiem, indeksācijas formulām u. c. Ja nepieciešams, ir jānodrošina šo iestāžu tiesības 
iejaukties un piemērot atbilstošas sankcijas. Valsts pārvaldes iestādēm ir jānodrošina 
sabiedrības piekļuve cenu uzraudzības rezultātiem tādā veidā, lai būtu iespējams salīdzināt 
cenas un pieejamo piedāvājumu pamatnoteikumus.



PR\707755LV.doc 9/11 PE402.546v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

C. Informācija

Ir jānodrošina Eiropas enerģijas patērētāju piekļuve objektīvai un pārredzamai informācijai 
par piemērojamām cenām, tarifiem un indeksācijas mehānismiem, kā arī standarta rēķinos 
iekļautajiem standarta noteikumiem attiecībā uz piekļuvi elektroenerģijas pakalpojumiem un 
to izmantošanu dalībvalsts un Kopienas līmenī.

Ir jānodrošina Eiropas enerģijas patērētāju piekļuve informācijai par katra enerģijas avota 
ietekmi uz piegādātāja kopējo degvielu bilanci iepriekšējā gadā; saskaņotā un saprotamā veidā 
ir jānodrošina piekļuve informācijai par rēķiniem dalībvalstīs, lai tos varētu ērti salīdzināt.

Ir jānodrošina Eiropas elektroenerģijas patērētāju piekļuve vismaz norādēm uz esošiem 
informācijas avotiem, piemēram, tīmekļa vietnēm, kurās nepārtraukti vai pēc pieprasījuma 
sabiedrībai ir pieejama informācija par ietekmi uz vidi vismaz saistībā ar ogļskābās gāzes 
emisiju un radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies elektroenerģijas ražošanas laikā, 
izmantojot piegādātāja kopējo degvielu bilanci iepriekšējā gadā. Ir jānodrošina arī, lai 
patērētājiem šī informācija būtu pieejama bez maksas „pēc pieprasījuma rakstveidā”.

Eiropas enerģijas patērētāji ir tiesīgi saņemt informāciju, kas iekļauta rēķinos, līgumos vai 
citos dokumentos, kvītīs un citos materiālos vai pievienota tiem, par a) spēkā esošajām cenām 
un faktisko patēriņu vismaz vienu reizi sešos mēnešos; b) cenu indeksācijas mehānismu un 
jebkādām tā izmaiņām; c) faktiskā enerģijas patēriņa ikgadēju salīdzinājumu; 
d) salīdzinājumu ar vidējiem energoresursu patēriņa rādītājiem; e) kontaktinformāciju 
objektīvas informācijas iegūšanai par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, 
galapatērētāja raksturojumu un aprīkojuma specifikāciju; f) katra enerģijas avota devumu 
energoresursu piegādē.

Piegādātājiem un tīklu operatoriem saskaņā ar to attiecīgajiem pienākumiem ir jāizveido 
viegli pieejamas un kvalitatīvas palīdzības līnijas, lai būtu iespējams efektīvi risināt ar 
pieslēgumu un citiem pakalpojumu kvalitātes jautājumiem saistītas problēmas.

Valsts pārvaldes iestādei un piegādātājam ir jānodrošina piekļuve tarifu kalkulatoriem, un 
valsts pārvaldes iestādes mājas lapā regulāri ir jāpublicē informācija par kWh cenu.

Valsts pārvaldes iestādēm ir jāuzrauga ierobežojošu līgumu slēgšanas prakse, kā arī
ekskluzīvu tiesību piemērošana, kas var liegt vai ierobežot jebkura patērētāja izvēles tiesības. 
Ja nepieciešams, valsts pārvaldes iestādēm ir jāinformē valsts konkurences iestādes par šādu 
praksi un jāsadarbojas problēmas risināšanā.

D. Sociālie pasākumi
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Dalībvalstis nosaka atbilstošus pasākumus enerģijas trūkuma problēmu risināšanai valstu 
enerģētikas rīcības plānos un paziņo par šiem pasākumiem Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai.

Enerģijas trūkums ir pieaugoša problēma visās dalībvalstīs. Ir nepieciešama integrēta pieeja 
tās risināšanai, un tādēļ ļoti būtiska ir valsts pārvaldes iestāžu loma un neatkarība. Arī Eiropas 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai ir jāuzņemas atbildība, pārraugot dalībvalstu 
sasniegumus un informējot par dalībvalstu veiksmīgi īstenotiem pasākumiem cīņā pret 
enerģijas trūkumu.

Enerģijas trūkums nozīmē to, ka mājsaimniecība nevar atļauties apsildīt māju pieņemamā 
līmenī, kas noteikts, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas ieteikto līmeni: 18°C 
visās dzīvojamās telpās, ja tajās dzīvo cilvēki. Enerģijas trūkums attiecas arī uz spēju 
iegādāties mājvietai nepieciešamos energoresursus par saprātīgu cenu. Mājsaimniecība cieš 
no enerģijas trūkuma, ja izdevumi energoresursu iegādei attiecībā pret kopējiem 
mājsaimniecības izdevumiem divas reizes pārsniedz vidējos izdevumus energoresursu iegādei 
valstī. Šiem Eiropas enerģijas patērētājiem (ar īpašām vajadzībām invaliditātes vai slikta 
finansiālā stāvokļa dēļ) ir jānodrošina būtiskāko energoresursu piegāde par cenām, kas 
piemērojamas neaizsargātiem patērētājiem, saprātīgām cenām vai nepieciešamības gadījumā 
bez maksas, lai saglabātu viņu fizisko un garīgo veselību un labklājību.

Saskaņā ar pieejamo informāciju dalībvalstis ir tikai daļēji ir izmantojušas mērķa sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz neaizsargātiem patērētājiem. Dalībvalstīm ir 
jāpieņem un jāpublicē neaizsargāto patērētāju definīcija, kuru bez neaizsargāto patērētāju 
papildu lūguma būtu jāizmanto visiem elektrības un gāzes piegādātājiem, ja gāze 
nepieciešama mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai. Komisija ir jāmudina sākt 
procedūras pārkāpumu gadījumā pret dalībvalstīm, kas nepieņem un nepiemēro šo definīciju.

III. Valsts pārvaldes iestāžu neatkarība un nozīmība

Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt neatkarīgām no jebkādām privātām vai sabiedriskām 
interesēm, un ir jānodrošina to kompetence, kas pilnībā ļautu pildīt valsts pārvaldes iestāžu 
funkcijas enerģijas patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā.

Šīm iestādēm ir jānodrošina nepieciešamie instrumenti, kas ļautu uzraudzīt gāzes un 
elektrības piedāvājumu tirgū. Tādēļ ir jānodrošina valsts pārvaldes iestāžu piekļuve visiem 
būtiskākajiem cenu ietekmējošajiem faktoriem.

Valsts pārvaldes iestādēm ir jāuzrauga ierobežojošu līgumu slēgšanas prakse, kā arī
ekskluzīvu tiesību piemērošana, kas var liegt vai ierobežot jebkura patērētāja izvēles tiesības. 
Ja nepieciešams, valsts pārvaldes iestādēm ir jāinformē valsts konkurences iestādes par šādu 
praksi un jāsadarbojas problēmas risināšanā.

Valsts pārvaldes iestāžu kompetence ir jāiestrādā Direktīvas 2003/54/EK (elektrība) 
22.c pantā un Direktīvas 2003/55/EK 24.c pantā.

Valsts pārvaldes iestāžu darbībām ir nepieciešama arī integrēta pieeja Eiropas līmenī, ko 
koordinē Eiropas Aģentūra.
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