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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimo 

(2015/2323(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Naujų galimybių energijos vartotojams 

teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas“ (COM(2015) 0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pradedamos viešos konsultacijos dėl naujo 

energijos rinkos modelio“ (COM(2015)0340), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atsparios energetikos sąjungos ir 

perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“ (COM(2015)0080), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą „Investicijų planas 

Europai“ (COM(2014) 0903), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą „Postūmis energijos 

vidaus rinkai“ (COM(2012)0663), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ (COM(2011) 112), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. Komisijos komunikatą „Energetikos veiksmų 

planas iki 2050 m.“ (COM(2011)0885), 

– atsižvelgdamas į trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 

2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 

2006/32/EB, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią 

ir vėliau panaikinančią direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, 

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

95/46/EB dėl asmens duomenų apsaugos, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, 
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– atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Europos energijos vartotojų 

teisių chartijos rengimo1, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 10 d. rezoliuciją dėl postūmio energijos vidaus 

rinkai2, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Energetikos veiksmų planas iki 

2050 m. – energija ateičiai“3, 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl pažangiųjų elektros energijos 

tinklų kūrimo pasekmių vietos ir regioniniu lygmenimis4, 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 15 d. rezoliuciją „Vartotojų apsauga. 

Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje“5, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Europos energetikos 

sąjungos kūrimo6, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A8-0000/2016), 

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Naujų galimybių energijos vartotojams 

teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas“; 

2. pabrėžia, kad vykstant energetikos pertvarkai pereinama nuo centralizuotos, 

nelanksčios, iškastiniu kuru grindžiamos energetikos sistemos prie labiau 

decentralizuotos, lankstesnės ir atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiamos 

sistemos; 

3. šiuo atžvilgiu mano, kad energetikos sąjungai visų pirma turėtų rūpėti piliečių interesai 

ir kad ji turėtų: 

a. piliečiams užtikrinti stabilią, įperkamą, tvarią, sąžiningu ir skaidriu būtų teikiamą 

energiją, energiją taupančius produktus ir būstą; 

b. suteikti galimybę piliečiams patiems pasigaminti švarios energijos ir ją laikyti, imtis 

energijos taupymo priemonių ir tapti aktyviais energijos rinkos dalyviais remiantis 

vartotojų pasirinkimu, taip pat galimybę saugiai ir su pasitikėjimu dalyvauti 

reagavimo į paklausą procese; 

c. pašalinti energijos nepritekliaus priežastis; 

d. apsaugoti vartotojus nuo energijos tiekėjų piktnaudžiavimo ir nekonkurencingų bei 

                                                 
1 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0306. 
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0344. 
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0088. 
4 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0065. 
5 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0342. 
6 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0444. 
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nesąžiningų metodų ir sudaryti jiems sąlygas visapusiškai naudotis savo teisėmis; 

4. mano, kad apskritai energetikos sistemos pertvarka turėtų būti siekiama labiau 

decentralizuotos ir demokratinės energetikos sistemos, kuri yra naudinga visai 

visuomenei, užtikrina aktyvesnį piliečių ir vietos bendruomenių dalyvavimą ir suteikia 

jiems galių patiems gaminti, skirstyti ir laikyti energiją arba dalytis atsakomybe už 

energijos gamybą, tuo pat metu apsaugant labiausiai pažeidžiamus asmenis; 

Sklandžiai veikiančios ir vartotojams naudingos energijos rinkos kūrimas 

5. mano, kad trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio tikslas – sukurti iš tiesų 

konkurencingą ir vartotojams palankią mažmeninę energijos rinką – dar nepasiektas, 

kaip rodo prasti tiekėjus keičiančių vartotojų ir vartotojų lūkesčių patenkinimo rodikliai 

visoje ES, vis dar dideli rinkos koncentracijos rodikliai ir tai, kad didmeninių kainų 

sumažėjimas neatsispindi mažmeninėse kainose; 

6. todėl ragina Komisiją ir valstybes nares griežtai užtikrinti viso trečiojo energetikos 

teisės aktų rinkinio įgyvendinimą ir ragina jį persvarstyti, kad būtų atsižvelgta į šias 

rekomendacijas: 

a. rekomenduoja sąskaitose informaciją išdėstyti skaidriau ir aiškiau, nurodant galutinę 

kainą ir paaiškinant, kaip taikomi įvairūs mokesčiai, rinkliavos ir tarifai, ir pateikti 

informacijos apie įvairius energijos šaltinius ir skundų nagrinėjimą, taip pat aiškiai 

nurodyti kontaktinius duomenis ir informaciją apie tiekėjo pakeitimą ir efektyvaus 

energijos vartojimo priemones; reikalauja, kad kalba būtų aiški ir būtų vengiama 

techninių terminų arba jie būtų paaiškinti; prašo Komisijos nustatyti būtiniausius šios 

srities reikalavimus; 

b. rekomenduoja apsvarstyti galimybę nustatyti reikalavimą, kad į sąskaitą už energiją 

būtų įtrauktas pasiūlymų palyginimas ir kad visi vartotojai, net ir neturintys prieigos 

prie interneto ar naudojimosi juo įgūdžių, galėtų matyti, ar jie sutaupys pakeitę 

energijos tiekėją; mano, kad siekiant padėti sumažinti vartojamos energijos kiekį į 

sąskaitas turėtų būti įtrauktas ir palyginimas su kitais vartotojais; 

c. rekomenduoja parengti kainų lyginimo priemonėms taikomas taisykles siekiant 

užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti informacijos apie nepriklausomas, naujausias ir 

suprantamas palyginimo priemones; mano, kad valstybės narės, vadovaudamosi 

EMTEK gairėmis, turėtų parengti akreditacijos sistemas, apimančias visas kainų 

palyginimo priemones; 

d. rekomenduoja užtikrinti ribotą standartizuotų tarifų spektrą, kad būtų lengviau 

palyginti skirtingus tiekėjus ir tarifus ir būtų išvengta situacijos, kai tai pačiai 

paslaugai taikoma daugybė skirtingų painių tarifų; 

e. rekomenduoja apsvarstyti, ar nevertėtų reikalauti, kad energijos tiekėjai savo 

klientams automatiškai pritaikytų palankiausią tarifą pagal ankstesnius suvartojamos 

energijos modelius; pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog tiekėjų keitimo rodikliai yra 

žemi visoje Europoje, dauguma namų ūkių, ypač pažeidžiamiausių, nedalyvauja 

energijos rinkoje ir yra priversti naudotis pasenusiais dideliais tarifais; 
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f. rekomenduoja imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad mažmeninės kainos geriau 

atspindėtų didmenines kainas ir taip būtų sustabdyta tendencija į sąskaitas už elektros 

energiją įtraukti vis didesnį skaičių nekintamų dėmenų, visų pirma tinklo įkainių, 

mokesčių ir rinkliavų, kurie dažnai yra regresiniai dėmenys; rekomenduoja tokiems 

dėmenims taikyti progresinę tvarką ir, kai įmanoma, juos finansuoti iš alternatyvių 

šaltinių; 

7. primygtinai prašo, kad valstybės narės įgyvendintų visas trečiajame energetikos teisės 

aktų rinkinyje išdėstytas tiekėjo keitimo nuostatas ir kad nacionaliniais teisės aktais 

vartotojams būtų užtikrinta teisė greitai, lengvai ir nemokamai pakeisti tiekėją netaikant 

jokių sutarties nutraukimo mokesčių ar nuobaudų; 

8. mano, kad turėtų būti skatinami kolektyvinio tiekėjo keitimo planai ir kampanijos, kad 

vartotojai galėtų rasti geresnes kainas; pabrėžia, kad tokie planai turi būti 

nepriklausomi, patikimi, išsamūs ir visa apimantys bei pasiektų tuos, kurie ne taip 

aktyviai tuo domisi; mano, kad vietos valdžios ir reguliavimo institucijos bei vartotojų ir 

kitos ne pelno organizacijos gali gerai atlikti šį vaidmenį ir kad turėtų būti apsvarstyta 

galimybė tokiai veiklai skirti Europos fondų paramą; 

9. reikalauja, kad būtų tinkamai įgyvendintos direktyvų dėl nesąžiningos komercinės 

veiklos ir vartotojų teisių nuostatos, susijusios su išnešiojamąja prekyba, 

nesąžiningomis sąlygomis ir praktika ir agresyviais rinkodaros metodais, ir kad 

valstybės narės, siekdamos apsaugoti vartotojus, užtikrintų jų vykdymą; 

Energijos sistemos demokratizavimas padedant vartotojams prisiimti atsakomybę už 

energetikos pertvarką, patiems pasigaminti energijos ir efektyviai ją naudoti 

10. mano, kad vietos valdžios institucijos, bendruomenės ir pavieniai asmenys turėtų tapti 

energetikos sistemos pertvarkos ašimi ir būti aktyviai remiami siekiant jiems padėti tapti 

energijos gamintojais ir tiekėjais, turinčiais vienodas sąlygas kaip ir kiti subjektai; 

11. mano, kad kliūtys, kurios vartotojams trukdo patiems imtis energijos gamybos ir 

efektyvaus energijos vartojimo priemonių, yra galimybės gauti kapitalo, didelės 

išankstinės investicijos ir ilgi grąžinimo laikotarpiai; todėl ragina išplėtoti naujus verslo 

modelius ir naujoviškas finansines priemones, kurios teiktų paskatas visiems 

vartotojams patiems gaminti ir naudoti energiją bei užtikrinti energijos vartojimo 

efektyvumą; mano, kad tai turėtų tapti EIB, ESIF ir struktūrinių fondų prioritetu; 

12. ragina nustatyti stabilias ir pakankamas atlyginimo sistemas, kad investuotojams būtų 

užtikrintas aiškumas ir būtų padidinta nedidelės apimties atsinaujinančių šaltinių 

energijos gamybos dalis; mano, kad tinklo tarifai ir kitos rinkliavos turėtų būti 

nediskriminacinės ir turėtų teisingai atspindėti vartotojo poveikį tinklui ir kartu 

užtikrinti pakankamą paskirstymo tinklų priežiūros ir vystymo finansavimą; 

apgailestauja dėl neseniai įvykusių staigių paramos sistemų pokyčių tam tikrose 

valstybėse narėse, taip pat nesąžiningų ir baudžiamųjų mokesčių, kurie trukdo tolesnei 

savarankiškos energijos gamybos plėtrai, nustatymo; 

13. rekomenduoja iki absoliutaus minimumo sumažinti administracines kliūtis naujiems 

savarankiškos energijos gamybos pajėgumams ir siūlo pakeisti ilgai trunkančias 

autorizacijos procedūras paprastu reikalavimu pranešti; siūlo peržiūrint atsinaujinančių 
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išteklių energijos direktyvą įtraukti specialias nuostatas, skirtas kliūtims šalinti ir 

bendruomeninėms / kooperacinėms energijos gamybos sistemoms skatinti; 

14. pabrėžia būtinybę sukurti palankią sistemą nuomininkams ir daugiabučių pastatų 

gyventojams, kad jie taip pat galėtų pasinaudoti savarankiškos energijos gamybos ir 

efektyvaus energijos vartojimo priemonių privalumais; 

15. ragina Komisiją sustiprinti paramą merų paktui siekiant jį išplėsti ir toliau tobulinti kaip 

priemonę, kuria būtų skatinama savarankiška energijos gamyba ir efektyvaus energijos 

vartojimo priemonės, kovojama su energijos nepritekliumi, sudaromos sąlygos visoms 

vietos valdžios institucijoms, regionams ir valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi 

ir užtikrinti, kad visos vietos valdžios institucijos žinotų apie galimybę gauti 

finansavimą; 

Reagavimo į paklausą valdymo tobulinimo skatinimas  

16. pažymi, kad siekiant paskatinti reagavimą į paklausą turi skirtis piko ir ne piko 

laikotarpiu tiekiamos energijos kainos, ir todėl remia dinamiškos kainodaros suteikiant 

pasirinkimo teisę parengimą, su sąlyga, kad bus atliktas išsamus jos poveikio visiems 

vartotojams vertinimas; mano, kad dinamiški tarifai turėtų būti skaidrūs, palyginami ir 

suprantamai paaiškinti; 

17. mano, kad siekiant vartotojams suteikti galimybę priimti informacija pagrįstus 

sprendimus jiems turėtų būti suteikta galimybė lengvai ir laiku susipažinti su 

informacija apie jų suvartojamą energiją, tiek apimties, tiek pinigų atžvilgiu; mano, kad 

pradėjus naudoti pažangiuosius skaitiklius turėtų būti parengta tvirta teisinė bazė 

siekiant užtikrinti, kad būtų sustabdytas sąskaitų siuntimas atgaline data ir būtų įdiegta 

efektyvi ir vartotojams prieinama, o energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams – 

nemokama sistema; tvirtina, kad dėl pažangiųjų skaitiklių sutaupytas lėšas turėtų 

teisingai pasidalyti tinklų operatoriai ir vartotojai; 

18. pabrėžia, kad vystantis pažangiosioms technologijoms neturi nukentėti labiausiai 

pažeidžiami arba mažiau šiuo klausimu besidomintys vartotojai ir neturi didėti 

sąskaitos; 

19. pabrėžia būtinybę kurti pažangiuosius įrenginius, kuriais energijos paklausos valdymas 

automatiškai reaguotų į kainų signalus; 

20. mano, kad duomenis apie piliečių suvartojamą energiją turėtų tvarkyti ir laikyti 

neutralūs subjektai ir jie turėtų laikytis galiojančių ES teisės aktų, kuriuose numatyta, 

kad visų duomenų savininkas yra pilietis ir kad duomenys turėtų būti perduodami 

trečiosioms šalims tik gavus aiškų savininko sutikimą; mano, kad, be to, piliečiai turėtų 

galėti pasinaudoti teisėmis pataisyti ir ištrinti duomenis; 

Energijos nepritekliaus priežasčių šalinimas 

21. ragina sukurti stiprią ES kovos su energijos nepritekliumi sistemą, įskaitant plačią, 

bendrą, bet ne kiekybinę energijos nepritekliaus apibrėžtį, kuria būtų pabrėžiama mintis, 

kad galimybė naudotis įperkama energija yra viena iš pagrindinių socialinių teisių; 

ragina Komisiją rengiant būsimus pasiūlymus dėl teisės aktų teikti pirmenybę 
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priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti energijos nepriteklių, ir pristatyti šios srities 

veiksmų planą iki 2017 m. vidurio; 

22. tvirtina, kad, norint įvertinti padėtį ir kuo efektyviau teikti pagalbą energijos nepriteklių 

patiriantiems piliečiams, būtina užtikrinti geresnį duomenų prieinamumą ir rinkimą; 

23. mano, kad energetikos sąjungos valdymo sistema turėtų apimti valstybių narių su 

energijos nepritekliumi susijusius tikslus ir ataskaitų teikimą ir kad turėtų būti parengti 

pagrindiniai energijos nepritekliaus rodikliai; 

24. mano, kad energijos efektyvumo priemonės yra labai svarbi bet kokios kovai su 

energijos nepritekliumi skirtos strategijos dalis ir ilgainiui jos atsieina daug pigiau negu 

šio klausimo sprendimas išimtinai pagal socialinės apsaugos politiką; ragina imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti, kad atliekant šiluminę esamų pastatų renovaciją pirmenybė 

būtų teikiama energijos nepriteklių patiriantiems piliečiams, atsižvelgiant į 

persvarstomą Pastatų energinio naudingumo direktyvą; siūlo apsvarstyti, ar vertėtų 

nustatyti tikslą iki 2030 m. sumažinti neefektyviai energiją naudojančių būstų, visų 

pirma nuomojamų ir socialinių būstų, skaičių; 

25. ragina į persvarstytą Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą įtraukti nuostatą dėl 

reikšmingos minimalios priemonių procentinės dalies nustatymo energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įpareigojimų sistemose, kurios būtų taikomos mažas pajamas 

gaunantiems vartotojams; 

26. ragina skirti ES lėšų energijos vartojimo efektyvumui ir remti energijos nepriteklių 

patiriančių ir mažas pajamas gaunančių vartotojų savarankišką energijos gamybą, taip 

pat spręsti nuomininkų ir savininkų skirtingų interesų problemą; 

27. mano, kad tikslingai nustatyti socialiniai tarifai yra labai svarbūs mažas pajamas 

gaunantiems, pažeidžiamiems piliečiams ir todėl turėtų būti skatinami; 

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

 


