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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия 

(2015/2323(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Предоставяне на нов 

търговски механизъм за потребителите на енергия“ (COM(2015)0339), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Започване на процеса 

на обществени консултации относно новата структура на енергийния пазар“ 

(COM(2015)0340), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Рамкова стратегия за 

устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на 

изменението на климата“ (COM(2015)0080), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено 

„План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 ноември 2012 г., озаглавено 

„За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ 

(COM(2012)0663), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за 

постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 

интензивност“ (COM(2011)0112), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 декември 2011 г., озаглавено 

„Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885), 

– като взе предвид третия енергиен пакет, 

– като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на 

директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 

2006/32/ЕО, 

– като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 

2003/30/ЕО, 

– като взе предвид Директива 2010/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите, 

– като взе предвид Директива 95/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични 

данни, 
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– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики, 

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, 

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно Европейска харта за 

правата на потребителите на енергия1, 

– като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2013 г. относно постигане на 

реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар2, 

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно Енергийна пътна 

карта за периода до 2050 г. – бъдеще с енергия3, 

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно последиците на 

местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи4, 

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2014 г. относно защита на 

потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални 

услуги5, 

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2016 г. относно постигането на 

Европейски енергиен съюз6, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите (A8-0000/2016), 

1. приветства съобщението на Комисията „Предоставяне на нов търговски 

механизъм за потребителите на енергия“; 

2. подчертава, че настоящият енергиен преход води до отдалечаване от 

централизираната, негъвкава и основаваща се на изкопаеми горива енергийна 

система в посока към по-децентрализирана, гъвкава и основана на възобновяеми 

източници система; 

3. счита, че в този контекст интересите на гражданите следва да са поставени в 

центъра на енергийния съюз, като той следва: 

а) да осигурява на гражданите стабилни, достъпни, устойчиви, справедливи и 

прозрачни енергийни, енергийно ефективни продукти и жилищно настаняване; 

                                                 
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0306. 
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0344. 
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0088. 
4 Приети текстове, P7_TA(2014)0065. 
5 Приети текстове, P7_TA(2014)0342. 
6 Приети текстове, P8_TA(2015)0444. 
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б) да предоставя възможност на гражданите да произвеждат и съхраняват сами 

чиста енергия, да предприемат енергоспестяващи мерки и да станат активни 

участници в енергийния пазар чрез потребителския избор и възможността за 

безопасно и уверено участие в оптимизацията на потреблението; 

в) да премахне причините за енергийната бедност; 

г) да защитава потребителите от неправомерни, неконкурентни и нелоялни 

практики на доставчици и да позволява на потребителите да упражняват в 

пълна степен своите права; 

4. счита, като общ принцип, че енергийният преход следва да доведе до по-

децентрализирана и демократична енергийна система, която е полезна за 

обществото като цяло, засилва участието на гражданите и местните общности и 

им дава възможност да притежават изцяло или да притежават дял в собствеността 

на производството, разпределението и съхранението на енергия, като в същото 

време защитава най-уязвимите; 

Към постигане на добре функциониращ енергиен пазар в полза на потребителите 

5. счита, че целта на третия енергиен пакет за осигуряване на действително 

конкурентен и ориентиран към потребителя енергиен пазар на дребно все още не 

е реализирана, както е видно от ниските нива на смяна на доставчика и 

удовлетворение на потребителите в целия ЕС, все така високите нива на пазарна 

концентрация и неотразяването на намаляването на разходите на едро в цените на 

дребно; 

6. поради това призовава Комисията и държавите членки стриктно да гарантират 

пълното прилагане на третия енергиен пакет и призовава при преразглеждането 

на пакета да бъдат взети предвид следните препоръки: 

а) препоръчва да се подобрят прозрачността и яснотата на сметките, които следва 

да включват информация за крайната цена, обяснение на различните данъци, 

налози и мита, заедно с информация за различните енергийни източници и 

разглеждането на жалби, ясно указване на звената за контакт, както и 

информация относно смяната на доставчика и мерките за енергийна 

ефективност; настоява, че трябва да се използва ясен език, като се избягват или 

ясно се обясняват техническите термини; изисква от Комисията да определи 

минимални стандарти в тази област; 

б) препоръчва да се проучи въпросът дали сметките за енергия да включват 

сравнения на офертите, за да се даде възможност на всички потребители, дори 

и тези, които нямат достъп до интернет или съответните умения, да видят дали 

биха могли да спестят пари чрез смяна на доставчика; счита, че в сметките 

следва също да бъдат включени сравнения с аналогични потребители, за да се 

спомогне за намаляване на използването на енергия; 

в) препоръчва да бъдат изготвени правила за инструментите за сравнение на 

цените, за да се гарантира, че потребителите имат достъп до независими, 

актуални и разбираеми инструменти за сравнение; счита, че държавите членки 
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следва да разработят схеми за акредитация, обхващащи всички инструменти за 

сравнение на цените, в съответствие с насоките на Съвета на европейските 

енергийни регулатори (CEER); 

г) препоръчва да бъде предоставен ограничен набор от стандартизирани тарифи, 

за да се улесни сравнението между различни доставчици и тарифи и да се 

избегне объркващо множество от различни тарифи за един и същ продукт; 

д) препоръчва да се обмисли възможността да се изисква от енергийните 

доставчици автоматично да поставят клиентите в най-изгодната тарифна 

категория въз основа на историческите модели на потребление; отбелязва, като 

се има предвид, че честотата на смяна на доставчика е много ниска в цяла 

Европа, че домакинствата, и особено най-уязвимите от тях, не участват в 

енергийния пазар и са блокирани от остарели скъпи тарифи; 

е) препоръчва да бъдат взети мерки, за да се даде възможност цените на дребно 

по-добре да отразяват цените на едро и по този начин да се обърне тенденцията 

за увеличаване на дяла на постоянните елементи в сметките за енергия, по-

конкретно мрежовите такси, данъците и налозите, които често са регресивни 

елементи; препоръчва тези елементи да се прилагат постепенно или, когато е 

възможно, да се финансират от други източници; 

7. настоява разпоредбите относно смяната на доставчика, посочени в третия 

енергиен пакет, да бъдат приложени в пълна степен от държавите членки, а 

националното законодателство да гарантира на потребителите правото да сменят 

доставчиците бързо, лесно и безплатно, без такси или санкции за прекратяване на 

договора; 

8. счита, че колективните схеми и кампаниите за смяна на доставчика следва да 

бъдат насърчавани, с цел да помогнат на потребителите да намерят по-изгодно 

предложение; подчертава, че такива схеми трябва да бъдат независими, надеждни, 

всеобхватни и приобщаващи, като достигат до по-малко ангажираните участници; 

счита, че местните органи, регулаторните органи и потребителските организации 

и други организации с нестопанска цел са в добра позиция да изпълняват тази 

роля и че следва да бъде обмислена възможността за подкрепа от европейските 

фондове за подобни дейности; 

9. настоява разпоредбите на директивите относно нелоялните търговски практики и 

правата на потребителите във връзка с продажбите по домовете, неравноправните 

клаузи или нелоялните практики и агресивните маркетингови техники да се 

прилагат и изпълняват правилно от държавите членки, така че да се защитят 

потребителите на енергия; 

Демократизиране на енергийната система чрез подпомагане на потребителите да 

се ангажират с енергийния преход, да произвеждат собствена енергия и постигнат 

енергийна ефективност 

10. счита, че местните органи, общности и лица следва да формират основата на 

енергийния преход и следва да бъдат активно подкрепяни, за да им се помогне да 

станат производители и доставчици на енергия при равни условия с другите 
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участници; 

11. счита, че достъпът до капитал, високите първоначални инвестиционни разходи и 

дългите срокове за изплащане представляват пречки за предприемането на 

автономно производство и мерки за енергийна ефективност; поради това 

призовава за разработването на нови бизнес модели и новаторски финансови 

инструменти за насърчаване на автономно производство, потребление и 

енергийна ефективност за всички потребители; предлага това да се превърне в 

приоритет за ЕИБ, ЕФСИ и структурните фондове; 

12. призовава за стабилни и достатъчни схеми за възнаграждения, за да може да се 

гарантира сигурността на инвеститорите и да се увеличи предприемането на 

дребномащабно производство на енергия от възобновяеми източници; счита, че 

мрежовите тарифи и другите такси следва да бъдат недискриминационни и да 

отразяват правилно въздействието на потребителя върху мрежата, като 

същевременно се гарантира достатъчно финансиране за поддържането и 

развитието на разпределителните мрежи; изразява съжаление във връзка с 

неотдавнашните резки промени в схемите за подпомагане в някои държави 

членки, както и въвеждането на несправедливи и санкциониращи данъци или 

такси, които вредят на продължаващото разрастване на автономното 

производство; 

13. препоръчва намаляване до абсолютния минимум на административните пречки 

пред новия капацитет за автономно производство и предлага продължителните 

процедури по издаване на разрешения да бъдат заменени с обикновено изискване 

за уведомяване; счита, че преразглеждането на директивата за енергията от 

възобновяеми източници би могло да включва специални разпоредби за 

премахване на пречките и за насърчаване на общностни схеми/ схеми за 

сътрудничество в областта на енергията; 

14. подчертава необходимостта от благоприятна рамка за наемателите и живущите в 

многофамилни сгради, за да им се даде възможност също да се възползват от 

автономно производство и мерки за енергийна ефективност; 

15. призовава Комисията да засили подкрепата си за Споразумението на кметовете, 

така че да го разшири и развие допълнително като инструмент за насърчаване на 

автономно производство и мерки за енергийна ефективност, за борба с 

енергийната бедност, улесняване на обмена на най-добри практики между всички 

местни органи, региони и държави членки, и да гарантира, че всички местни 

органи са наясно с финансовата подкрепа, които могат да получат; 

Насърчаване на развитието на управлението на оптимизацията на търсенето  

16. подчертава, че за да се създадат стимули за оптимизация на потреблението, 

цените на енергията трябва да варират между пиковите и непиковите периоди; 

следователно подкрепя развитието на динамично ценообразуване въз основа на 

право на избор, което трябва да е предмет на задълбочена оценка на 

въздействието върху всички потребители; счита, че динамичните тарифи трябва 

да бъдат прозрачни, съпоставими и ясно обяснени; 



 

PE571.801v01-00 8/9 PR\1079371BG.doc 

BG 

17. счита, че потребителите следва да имат лесен и своевременен достъп до данните 

за своето потребление както по отношение на обема, така и в парично изражение, 

за да им се помогне да вземат информирани решения; счита, че когато се 

въвеждат интелигентни измервателни уреди е необходима солидна правна рамка, 

за да се гарантират прекратяване на фактурирането със задна дата и въвеждане, 

което е ефективно и достъпно за потребителите и безплатно за тези от тях, които 

се намират в състояние на енергийна бедност; настоява, че икономиите от 

повишаването на ефикасността от интелигентните измервателни уреди следва да 

бъдат споделени по справедлив начин между мрежовите оператори и 

ползвателите; 

18. подчертава, че развитието на интелигентни технологии не трябва да оставя най-

уязвимите или по-малко ангажираните потребители на заден план, нито да води 

до нарастване на сметките; 

19. подчертава необходимостта от разработване на интелигентни уреди, които ще 

автоматизират управлението на търсенето на енергия в отговор на ценовите 

сигнали; 

20. счита, че обработката и съхранението на данни, свързани с енергопотреблението 

на гражданите, следва да бъдат управлявани от неутрални субекти и следва да 

бъдат в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС, съгласно което 

данните са собственост на гражданина и че те следва да бъдат предоставяни на 

трети страни само с изрично съгласие; в допълнение към това счита, че 

гражданите следва да могат да упражняват своите права на поправка и заличаване 

на информация; 

Премахване на причините за енергийната бедност 

21. призовава за изготвянето на силна рамка на ЕС за борба с енергийната бедност, 

включително широко и общо определение за енергийна бедност, но без 

количествени показатели, като се акцентира върху идеята, че достъпът до енергия 

на достъпни цени е основно социално право; настоятелно призовава Комисията да 

отдаде приоритет на мерките за намаляване на енергийната бедност в 

предстоящите законодателни предложения, както и да представи специален план 

за действие до средата на 2017 г.; 

22. настоява, че по-добрата наличност и подобреното събиране на данни са от 

съществено значение, за да се оцени положението и за да се насочи помощта към 

енергийно бедните граждани по възможно най-ефективния начин; 

23. счита, че рамката за управление на енергийния съюз следва да включва цели и 

докладване от държавите членки относно енергийната бедност, както и че следва 

да бъдат изготвени ключови показатели за енергийната бедност; 

24. счита, че мерките за енергийна ефективност са от основно значение за всяка 

стратегия за борба с енергийната бедност и са много по-евтини в дългосрочен 

план, отколкото подхождането към проблема изключително посредством 

политики в областта на социалната сигурност; призовава за действия, които да 

гарантират, че енергийно ефективното обновяване на съществуващи сгради 
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отдава приоритет на енергийно бедните граждани в контекста на 

преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на 

сградите; предлага да бъде обмислена цел за намаляване на броя на енергийно 

неефективните жилища до 2030 г., като акцентът бъде поставен върху имотите за 

отдаване под наем и социалните жилища; 

25. призовава преразгледаната ДЕЕ да включва разпоредба за значителен минимален 

процент мерки в схемите за задължения за енергийна ефективност, насочени към 

потребителите с ниски доходи; 

26. призовава за фондове на ЕС за енергийна ефективност и подкрепа за автономно 

производство, насочени към енергийно бедните потребители с ниски доходи и 

целящи да се реши въпросът за поделените стимули между наематели и 

собственици; 

27. счита, че добре насочените социални тарифи са жизненоважни за уязвимите 

граждани с ниски доходи и поради това следва да бъдат насърчавани; 

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 


