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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om en ny aftale for energiforbrugere 

(2015/2323(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En ny aftale for energiforbrugere" 

(COM(2015)0339), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Lancering af den offentlige høring om en 

ny udformning af energimarkedet" (COM(2015)0340), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En rammestrategi for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende klimapolitik" (COM(2015)0080), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 med titlen "En 

investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2012 med titlen "Et 

fungerende indre energimarked" (COM(2012)0663), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Køreplan for omstilling til en 

konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. december 2011 om energikøreplanen 

2050 (COM(2011)0885), 

– der henviser til den tredje energipakke, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 

2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt 

om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 

om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og 

senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om 

bygningers energimæssige ydeevne, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 

om beskyttelse af personoplysninger, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 

virksomheders urimelige handelspraksis, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 

2011 om forbrugerrettigheder, 
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– der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om vejen til et europæisk charter for 

energiforbrugernes rettigheder1, 

– der henviser til sin beslutning af 10. september 2013 om et fungerende indre 

energimarked2, 

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om energikøreplanen 2050, en fremtid 

med energi3, 

– der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om lokale og regionale konsekvenser af 

udviklingen af intelligente net4, 

– der henviser til sin beslutning af 15. april 2014 om forbrugerbeskyttelse – beskyttelse af 

forbrugere i forbindelse med forsyningspligtsydelser5, 

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2015 med titlen "Mod en europæisk 

energiunion"6, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 

fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0000/2016), 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om en ny aftale for energiforbrugere; 

2. understreger, at den igangværende energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der er baseret på fossile brændstoffer, til et mere 

decentraliseret og fleksibelt system baseret på vedvarende energi; 

3. mener i denne forbindelse, at energiunionen bør have borgernes interesser i centrum og 

bør: 

a) give borgerne stabil, prismæssigt overkommelig, bæredygtig, fair og gennemsigtig 

energi samt energieffektive produkter og boliger 

b) sætte borgerne i stand til at producere og oplagre deres egen rene energi, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og blive aktive deltagere på energimarkedet ved 

hjælp af forbrugervalgmuligheder og ved sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0306. 
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0344. 
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0088. 
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0065. 
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0342. 
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0444. 
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4. mener, at energiomstillingen som et generelt princip bør medføre et mere decentraliseret 

og demokratisk energisystem, der gavner samfundet som helhed, forøger inddragelsen 

af borgere og lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje eller tage del i ejerskabet af 

produktion, distribution og lagring af energi, samtidig med at de mest sårbare beskyttes; 

Mod et velfungerende energimarked til gavn for forbrugerne 

5. mener, at den tredje energipakkes mål om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt og 

forbrugervenligt detailenergimarked endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår af, at det 

kun er få forbrugere, der har skiftet leverandør, at forbrugertilfredsheden er på et lavt 

niveau i hele EU, at den høje markedskoncentration varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i detailpriserne; 

6. opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en fuld gennemførelse 

af den tredje energipakke og anmoder om, at den revideres for at tage hensyn til 

følgende henstillinger: 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og energieffektivitetsforanstaltninger; insisterer på, at der anvendes et 

klart sprog, hvor tekniske termer enten undgås eller forklares tydeligt; anmoder 

Kommissionen om at fastsætte minimumsstandarder i denne henseende; 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at energiregninger omfatter en sammenligning af 

tilbud med henblik på at sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke har 

internetadgang eller internetkendskab, kan se, om de kunne spare penge ved at skifte; 

mener, at sammenligninger udført af fagfæller også bør indføjes på regningerne for at 

bidrage til at mindske energiforbruget; 

c) anbefaler, at der udvikles regler for prissammenligningsværktøjer med henblik på at 

sikre, at forbrugerne har adgang til uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset udvalg af standardiserede takster for at gøre 

det lettere at sammenligne mellem de forskellige leverandører og takster og undgå en 

forvirrende vifte af forskellige priser for samme produkt; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at energileverandører automatisk tildeler deres 

kunder den mest fordelagtige takst på grundlag af deres historiske forbrugsmønstre; 

bemærker, i betragtning af at antallet af leverandørskift er meget lavt i Europa, at 

mange husholdninger, især de mest sårbare, ikke er engageret i energimarkedet og 

sidder fast med forældede, dyre takster; 

f) anbefaler, at der træffes foranstaltninger for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, som 



 

PE571.801v01-00 6/8 PR\1079371DA.doc 

DA 

ofte er regressive elementer; anbefaler, at sådanne elementer anvendes progressivt 

eller eventuelt finansieret af alternative kilder; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte leverandør på en hurtig, nem og gratis måde 

uden opsigelsesgebyrer eller sanktioner; 

8. mener, at kollektive leverandørskifteordninger og oplysningskampagner bør fremmes 

for at hjælpe forbrugerne med at finde et bedre tilbud; understreger, at sådanne 

ordninger skal være uafhængige, pålidelige, omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre almennyttige organisationer er godt placeret til at 

udføre denne opgave, og at støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter bør overvejes; 

9. insisterer på, at bestemmelserne i direktiverne om urimelig handelspraksis og 

forbrugerrettigheder i forbindelse med dørsalg, urimelige kontraktvilkår eller 

handelspraksisser samt aggressive markedsføringsmetoder gennemføres og håndhæves 

korrekt af medlemsstaterne, således at energiforbrugerne beskyttes; 

Demokratisering af energisystemet ved at bistå forbrugerne med at tage ejerskab af 

energiomstillingen, producere deres egen energi og blive energieffektive 

10. mener, at de lokale myndigheder, lokalsamfund og enkeltpersoner bør udgøre rygraden i 

energiomstillingen og bør støttes aktivt for at hjælpe dem med at blive 

energiproducenter og -leverandører på lige fod med andre aktører; 

11. mener, at adgang til kapital, høje indledende investeringsomkostninger og lange 

tilbagebetalingsfrister udgør hindringer for udbredelsen af egenproduktion og 

energieffektivitetsforanstaltninger; opfordrer derfor til udvikling af nye 

forretningsmodeller og innovative finansielle instrumenter som incitament til at 

investere i egenproduktion, forbrug og energieffektivitet for alle forbrugere; mener, at 

dette bør være en prioritet for EIB, EFSI og strukturfondene; 

12. opfordrer til stabile og tilstrækkelige vederlagsordninger for at garantere sikkerheden 

for investorerne og øge udbredelsen af produktion af vedvarende energi i mindre skala; 

mener, at nettakster og andre gebyrer bør være ikke-diskriminerende og på fair vis 

afspejle forbrugerens indvirkning på nettet, samtidig med at der garanteres tilstrækkelig 

finansiering til vedligeholdelse og udvikling af distributionsnet; beklager den seneste 

tids pludselige ændringer i støtteordningerne i visse medlemsstater samt indførelsen af 

uretfærdige og afstraffende skatter eller afgifter, som er skadelige for den fortsatte 

udvidelse af egenproduktion; 

13. anbefaler at begrænse de administrative hindringer for ny egenproduktionskapacitet til 

et absolut minimum og foreslår, at de lange godkendelsesprocedurer erstattes af en 

simpel anmeldelsespligt; foreslår, at en revision af direktivet om vedvarende energi 

kunne omfatte specifikke bestemmelser til fjernelse af hindringer og fremme af 

lokalsamfundsstyrede/kooperative energiordninger; 

14. fremhæver behovet for fordelagtige rammer for lejere og dem, der bor i bygninger med 
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flere boliger, for at give dem mulighed for at nyde godt af egenproduktion og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

15. opfordrer Kommissionen til at forstærke sin støtte til borgmesteraftalen med henblik på 

at udvide og udvikle den yderligere som et værktøj til at fremme egenproduktion og 

energieffektivitetsforanstaltninger, bekæmpe energifattigdom, lette udvekslingen af 

bedste praksis mellem alle myndigheder, regioner og medlemsstater samt sikre, at alle 

lokale myndigheder er bevidste om den finansielle støtte, de har til rådighed; 

Fremme af udviklingen med hensyn til styring af efterspørgselsreaktion  

16. påpeger, at for at skabe incitamenter til efterspørgselsreaktion skal energipriserne 

variere meget mellem spidsbelastningsperioder og lavlastperioder, og støtter derfor 

udviklingen af dynamisk prisdannelse på frivillig basis, som er underlagt en grundig 

vurdering af dens virkninger på alle forbrugere; mener, at dynamiske takster skal være 

gennemsigtige, sammenlignelige og tydeligt forklaret; 

17. mener, at forbrugerne bør have let og rettidig adgang til oplysninger om deres 

energiforbrug målt både i omfang og i pris for at hjælpe dem med at træffe kvalificerede 

valg; mener, at når der er indført intelligente målere, bør der være solide retlige rammer 

for at sikre, at tilbagefakturering ikke længere forekommer, og at indførelsen sker på en 

måde, som er effektiv og økonomisk overkommelig for forbrugerne og gratis for 

forbrugere, der er ramt af energifattigdom; fastholder, at besparelser fra intelligente 

målere bør deles på en rimelig måde mellem netoperatører og brugere; 

18. understreger, at udviklingen af intelligente teknologier ikke må medføre, at de mest 

sårbare eller mindre engagerede forbrugere sakker bagud, eller at regningerne stiger; 

19. understreger behovet for at udvikle intelligente apparater, der automatiserer styringen af 

energiforbruget som reaktion på prissignaler; 

20. mener, at behandling og lagring af borgernes energioplysninger bør forvaltes af neutrale 

organer og bør være i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, som fastsætter, 

at ejendomsretten til alle data ligger hos borgerne, og at oplysningerne kun bør 

videregives til tredjemand efter udtrykkeligt samtykke; mener endvidere, at borgerne 

bør kunne udøve deres rettigheder til at få oplysninger rettet eller slettet; 

Håndtering af årsagerne til energifattigdom 

21. opfordrer til udvikling af stærke EU-rammer til bekæmpelse af energifattigdom, 

herunder en bred, fælles, men ikke-kvantitativ definition af energifattigdom, der 

fokuserer på den idé, at adgang til energi til overkommelige priser er en grundlæggende 

social rettighed; opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere foranstaltninger 

til afhjælpning af energifattigdom i kommende lovgivningsforslag og at forelægge en 

handlingsplan med henblik herpå senest i midten af 2017; 

22. fastholder, at bedre datatilgængelighed og -indsamling er afgørende for at vurdere 

situationen og målrette bistanden til borgere, der er ramt af energifattigdom, så effektivt 

som muligt; 
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23. mener, at energiunionens styringsmæssige rammer bør omfatte mål og rapportering fra 

medlemsstaterne vedrørende energifattigdom, og at vigtige indikatorer for 

energifattigdom bør udvikles; 

24. er af den opfattelse, at energieffektivitetsfremmende foranstaltninger har afgørende 

betydning for enhver strategi for at bekæmpe energifattigdom og er langt billigere i det 

lange løb end at løse problemet udelukkende gennem socialsikringspolitikker; opfordrer 

til foranstaltninger, der sikrer, at energieffektiv renovering af eksisterende bygninger 

prioriterer borgere, der er ramt af energifattigdom, i forbindelse med revisionen af 

direktivet om bygningers energimæssige ydeevne; foreslår, at det overvejes at indføre et 

mål om at mindske antallet af ejendomme, der ikke er energieffektive, inden 2030 med 

fokus på udlejningsejendomme og sociale boliger; 

25. opfordrer til, at den reviderede Europæiske Demokratifond kommer til at omfatte en 

bestemmelse om, at en betydelig minimumsprocentdel af foranstaltningerne i 

ordningerne for energieffektivitet rettes mod forbrugere med lav indkomst; 

26. opfordrer til, at EU's midler til energieffektivitet og støtte til egenproduktion rettes mod 

lavindkomstforbrugere, der er ramt af energifattigdom, og at spørgsmålet om splittede 

incitamenter mellem lejere og ejere søges løst; 

27. mener, at målrettede sociale takster er afgørende for lavindkomsthusholdninger og 

sårbare borgere og derfor bør fremmes; 

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

 


