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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om En ny giv för energikonsumenterna 

(2015/2323(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande En ny giv för energikonsumenterna 

(COM(2015)0339), 

– med beaktande av kommissionens meddelande Inledning av ett offentligt samråd om en 

ny marknadsmodell för energimarknaderna (COM(2015)0340), 

– med beaktande av kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig 

energiunion med en framåtblickande klimatpolitik (COM(2015)0080), 

– med beaktande av kommissionens meddelande En investeringsplan för Europa 

(COM(2014)0903), 

– med beaktande av kommissionens meddelande För en välfungerande inre marknad för 

energi (COM(2012)0663),  

– med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt 

utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112), 

– med beaktande av kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050 

(COM(2011)0885), 

– med beaktande av det tredje energipaketet, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 

25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 

2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 

23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och 

om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 

19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda,  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 

24 oktober 1995 om skydd av personuppgifter, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 

11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 

25 oktober 2011 om konsumenträttigheter, 
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– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om en europeisk stadga om 

konsumenternas rättigheter på energiområdet1, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 september 2013 om en välfungerande inre 

marknad för energi2, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om energifärdplanen för 2050, en 

framtid med energi3, 

– med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om lokala och regionala 

konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät4, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2014 om konsumentskydd - 

konsumentskydd i samband med försörjningstjänster5, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2016 om ”På väg mot en 

europeisk energiunion”6, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-

0000/2016). 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande En ny giv för 

energikonsumenterna. 

2. Europaparlamentet framhåller att den pågående energiomställningen leder till att vi 

kommer bort från ett centraliserat och stelbent energisystem som bygger på fossila 

bränslen och i stället får ett energisystem som är mera decentraliserat och flexibelt och i 

högre grad bygger på förnybar energi. 

3. Europaparlamentet anser att energiunionen bör låta invånarnas intressen stå i centrum, 

och att den bör  

a. ge invånarna energi, energieffektiva produkter och bostäder på villkor som präglas 

av stabilitet, överkomlig prissättning, hållbarhet, rättvisa och insyn, 

b. ge invånarna möjlighet att själva producera och lagra ren energi, att vidta 

energisparåtgärder och att aktivt delta på energimarknaden genom att det finns 

valmöjligheter för konsumenterna och genom att de kan ta del av 

efterfrågeflexibiliteten under betryggande och förtroendeingivande former, 

c. utrota orsakerna till energifattigdom, 

                                                 
1  Antagna texter, P6_TA(2008)0306. 
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0344). 
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0088. 
4  Antagna texter, P7_TA(2014)0065). 
5  Antagna texter, P7_TA(2014)0342. 
6  Antagna texter, P8_TA(2015)0444. 
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d. skydda konsumenterna mot att från leverantörernas sida utsättas för förfaranden som 

är oseriösa och otillbörliga och där det saknas konkurrens, och låta konsumenterna 

till fullo utöva sina rättigheter.  

4. Europaparlamentet anser att energiomställningen bör ha som sin allmänna princip att vi 

ska få ett mera decentraliserat och demokratiskt energisystem som blir till nytta för 

samhället som helhet, ökar medverkan från invånarnas och lokalsamhällenas sida och 

låter dem bli ägare eller delägare till produktionen, distributionen och lagringen av 

energi, allt under det att de mest utsatta samtidigt skyddas. 

På väg mot en välfungerande energimarknad till nytta för konsumenterna  

5. Europaparlamentet anser att det tredje energipaketet ännu inte förverkligat sitt syfte, 

alltså att vi ska få en verkligt konkurrensutsatt och konsumentvänlig 

detaljhandelsmarknad för energi. Detta framgår av att konsumenterna runt om i EU 

sällan byter leverantör, samt av att konsumenttillfredsställelsen bland dem är ringa, 

liksom av den ihärdigt höga graden av marknadskoncentration och av att sjunkande 

grossistpriser inte slagit igenom i priserna på detaljhandelsmarknaden. 

6. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att noggrant 

se till att det tredje energipaketet genomförs till fullo, och vill att följande 

rekommendationer beaktas vid översynen av paketet: 

a. En rekommendation om tydligare fakturor som medger bättre insyn. Fakturorna bör 

innehålla uppgifter om det slutliga priset, med en förklaring av de olika skatterna, 

avgifterna och tarifferna, tillsammans med uppgifter om vilka olika energikällor som 

används och om handläggningen av klagomål. Dessutom bör kontaktpunkterna 

tydligt anges och information ges om leverantörsbyte och om 

energieffektivitetsåtgärder. Parlamentet vidhåller att klarspråk måste användas, så att 

facktermer antingen undviks eller ges en tydlig förklaring. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ange miniminormer för detta. 

b. En rekommendation om att överväga krav på att energifakturorna ska innehålla 

jämförelser mellan olika anbud, så att alla konsumenter, också de som inte har 

tillgång till internet eller vet hur det ska användas, ska kunna se efter om de skulle 

kunna spara pengar genom att byta leverantör. Parlamentet anser att jämförelser med 

ett likartat jämförelseunderlag också bör tas med på fakturorna, för att bidra till 

minskad energianvändning. 

c. En rekommendation om att det tas fram regler för prisjämförelseverktyg, för att 

tillförsäkra konsumenterna åtkomst till oberoende, aktuella och begripliga 

jämförelseverktyg. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör ta fram 

ackrediteringssystem för alla prisjämförelseverktyg, i överensstämmelse med 

riktlinjerna från CEER (det europeiska rådet för energitillsynsmyndigheter). 

d. En rekommendation om att antalet standardiserade tariffer ska vara begränsat, för att 

det ska gå lättare att göra jämförelser mellan olika leverantörer och tariffer och för att 

vi inte ska få en förvirrande uppsättning olika tariffer för en och samma produkt. 
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e. En rekommendation om att överväga krav på att energileverantörerna automatiskt 

ska placera kunderna i den fördelaktigaste tariffkategorin, utgående från deras 

historiska konsumtionsmönster. Parlamentet konstaterar att de fåtaliga 

leverantörsbytena runt om i Europa visar att många hushåll, framför allt de mest 

utsatta, inte är engagerade i energimarknaden och fortfarande betungas av föråldrade 

och dyra tariffer. 

f. En rekommendation om åtgärder för att grossistpriserna bättre ska återspeglas i 

detaljhandelspriserna, för att man således ska kunna vända trenden med att de fasta 

kostnaderna blir ett allt större inslag i fakturorna, vilket framför allt gäller 

anslutningsavgifter, skatter och avgifter, som brukar vara regressiva. Parlamentet 

rekommenderar att dessa inslag ska tillämpas progressivt, eller, om så är möjligt, 

bekostas ur andra källor. 

7. Europaparlamentet håller fast vid att medlemsstaterna fullständigt bör genomföra det 

tredje energipaketets bestämmelser om leverantörsbyte, och att nationell lagstiftning bör 

garantera konsumenterna rätten att snabbt, enkelt och kostnadsfritt byta leverantör, utan 

några uppsägningsavgifter eller straffavgifter.  

8. Europaparlamentet anser att man bör främja system och kampanjer för kollektivt 

leverantörsbyte för att hjälpa konsumenterna få fördelaktigare villkor. Parlamentet 

framhåller att de här systemen måste vara oberoende, trovärdiga och heltäckande och ha 

plats för alla, så att de når ut också till personer som är mindre engagerade i dessa 

frågor. Parlamentet föreslår att de lokala myndigheterna, tillsynsorganen och 

konsumentorganisationer och andra icke vinstdrivande organisationer med fördel kan 

sköta denna uppgift, och att man bör överväga att låta unionen ekonomiskt stödja sådan 

verksamhet. 

9. Europaparlamentet håller fast vid att de föreskrifter som finns i direktiven om 

otillbörliga affärsmetoder respektive om konsumenternas rättigheter och som behandlar 

hemförsäljning, oskäliga avtalsvillkor,  otillbörliga affärsmetoder och aggressiv 

marknadsföring ska genomföras och verkställas ordentligt av medlemsstaterna, till 

skydd för energikonsumenterna. 

Att göra energisystemet mera demokratiskt genom att hjälpa konsumenterna att ta 

egenansvar för energiomställningen, att producera egen energi och att bli 

energieffektiva  

10. Europaparlamentet anser att lokala myndigheter, samhällen och enskilda personer bör 

utgöra själva ryggraden för energiomställningen och att de bör få aktivt stöd för att 

kunna bli energiproducenter och energileverantörer som är likställda med andra aktörer. 

11. Europaparlamentet anser att frågan om kapitalförsörjning, samt de höga inledande 

investeringskostnaderna och de långa amorteringstiderna lägger hinder i vägen för att 

självgenerering och energieffektivitetsåtgärder ska vinna spridning.   Parlamentet vill 

därför att det utvecklas nya företagsmodeller och innovativa finansieringsinstrument så 

att alla konsumenter sporras till självgenerering, egen förbrukning och 

energieffektivitet. Parlamentet menar att detta borde prioriteras av EIB, Efsi och 

strukturfonderna. 
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12. Europaparlamentet efterlyser system för stabila och tillräckliga intäkter för att 

investeringssäkerheten ska garanteras och småskalig förnybar energi vinna större 

spridning. Parlamentet anser att nättaxor och andra avgifter bör vara icke-

diskriminerande och på ett rättvist sätt återspegla konsumenternas avtryck på 

energinätet och samtidigt garantera att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser för 

underhåll och utveckling av distributionsnäten. Parlamentet beklagar den senaste tidens 

tvära kast i stödsystemen i vissa medlemsstater, liksom också att det införts orättvisa 

och orimligt betungande skatter eller avgifter, som blir till skada för fortsatt utbyggnad 

av  självgenerering. 

13. Europaparlamentet rekommenderar att de administrativa hindren för ny 

självgenereringskapacitet ska nedbringas till ett absolut minimum och föreslår att 

långdragna godkännandeförfaranden ska ersättas med ett enkelt anmälningskrav. 

Parlamentet föreslår att man vid översynen av energidirektivet skulle kunna ta med 

särskilda bestämmelser för att få bort hinder och gynna system för samägd och lokalägd 

energi. 

14. Europaparlamentet påminner om att det behövs en gynnsam ram för hyresgäster och 

dem som bor i flerbostadshus, så att självgenerering och energieffektivitetsåtgärder kan 

bli till nytta också för dem.   

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt stöd till borgmästaravtalet för 

att avtalet ska utvidgas och vidareutvecklas såsom ett verktyg för att främja 

självgenerering och energieffektivitetsåtgärder, bekämpa energifattigdom, underlätta 

utbyte av bästa praxis mellan alla lokala myndigheter, regioner och medlemsstater, och 

för att alla lokala myndigheter utan tvivel ska känna till vilket ekonomiskt stöd som 

finns att tillgå för dem. 

Att arbeta för att utveckla efterfrågestyrningen   

16. Europaparlamentet påpekar att energipriserna måste vara olika under perioder av högt 

respektive lågt energiuttag, för att det ska finnas incitament till efterfrågeflexibilitet. 

Parlamentet stöder därför utvecklingen av dynamisk prissättning på grundval av 

frivillighet, varvid dess konsekvenser för alla konsumenter ingående måste bedömas. 

Parlamentet anser att dynamiska tariffer måste medge insyn, kunna jämföras med 

varandra och vara försedda med tydliga förklaringar. 

17. Europaparlamentet anser att konsumenterna lätt och i lämplig tid bör kunna ta del av 

uppgifter om sin förbrukning, uttryckta i  både mängd och i penningvärde, för att få 

hjälp med att fatta välgrundade beslut. Parlamentet anser att det bör finnas en gedigen 

rättslig ram när smarta mätare börjar tas i bruk, för att fakturajusteringar i efterhand ska 

kunna frångås och för att ibruktagandet ska bli effektivt och överkomligt prissatt för 

konsumenterna, och vara gratis för energifattiga konsumenter. Parlamentet håller fast 

vid att energibesparingarna från smarta mätare bör delas rättvist mellan nätoperatörerna 

och användarna. 

18. Europaparlamentet framhåller att utvecklingen av smart teknik inte får innebära att de 

mest utsatta eller mindre engagerade konsumenterna blir eftersatta, och inte heller att 

deras utgifter ökar. 
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19. Europaparlamentet framhåller att det måste utvecklas smarta apparater där 

efterfrågestyrningen sker automatiskt i takt med prissignalerna. 

20. Europaparlamentet anser att  konsumenternas energirelaterade uppgifter bör bearbetas 

och lagras av neutrala enheter och följa gällande unionslagstiftning, där det stadgas att 

det är den enskilde konsumenten som har äganderätt till alla sina uppgifter, och att det 

krävs uttryckligt samtycke för att uppgifter ska få utlämnas till tredje part.  Parlamentet 

anser dessutom att konsumenterna bör kunna utöva sin rätt att få uppgifter korrigerade 

och raderade. 

Åtgärder mot orsakerna till energifattigdom 

21. Europaparlamentet vill att det utvecklas en robust EU-ram för bekämpning av 

energifattigdom, med en bred, gemensam, men inte kvantitativ definition av begreppet 

energifattigdom, där tyngdpunkten ska vila vid att tillgång till överkomligt prissatt 

energi är en grundläggande social rättighet. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att i kommande lagstiftningsförslag prioritera åtgärder för att lindra 

energifattigdomen, och att lägga fram en särskild handlingsplan senast vid halvårsskiftet 

2017.  

22. Europaparlamentet håller fast vid att bättre tillgång till uppgifter och bättre insamling av 

dem är en grundläggande förutsättning för att situationen ska kunna bedömas och för att 

biståndet så effektivt som möjligt ska kunna inriktas på energifattiga medborgare. 

23. Europaparlamentet anser att det bör ingå i energiunionens ram för styrning att 

medlemsstaterna fastställer mål i fråga om energifattigdomen och rapporterar om den, 

och att det bör utvecklas nyckelindikatorer för  energifattigdom. 

24. Europaparlamentet anser att energieffektivitetsåtgärder har en central betydelse för varje 

strategi mot energifattigdom och att de i längden blir mycket billigare än vad det kostar 

att åtgärda frågan endast genom socialpolitiken. Parlamentet vill att man vid översynen 

av direktivet om byggnaders energiprestanda ska se till att energifattiga invånare 

prioriteras vid arbetet med att renovera befintliga byggnader för att de ska bli 

energieffektivare. Parlamentet föreslår att man överväger ett mål om att antalet bostäder 

som inte är energieffektiva ska minskas fram till 2030, och att tyngdpunkten då ska 

förläggas till hyresbostäder och socialt boende. 

25. Europaparlamentet anser att det reviderade energieffektivitetsdirektivet bör föreskriva 

att en avsevärd procentuell minimiandel av åtgärderna enligt kvotpliktsystemen för 

energieffektivitet ska inriktas på konsumenter med låga inkomster.   

26. Europaparlamentet vill att EU-medlen till förmån för energieffektivitet och stödet till 

självgenerering ska inriktas på energifattiga konsumenter med låga inkomster och 

åtgärda frågan om delade incitament mellan hyresgäster och fastighetsägare. 

27. Europaparlamentet anser att välinriktade elrabatter för pensionärer etc. är livsviktiga för 

utsatta invånare med låga inkomster och att man därför bör arbeta för dem 

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 


