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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că aprovizionarea cu energie reprezintă un element cheie pentru participarea cu 
succes a cetățenilor la viața socială și economică;

2. reamintește că, deși există deja prevederi legale în vigoare ale Comunității care protejează 
drepturile consumatorilor, deseori acestea nu sunt respectate; subliniază că consolidarea 
măsurilor de protecție a consumatorilor poate fi realizată cel mai bine prin punerea în 
aplicare mai eficientă a acestor prevederi legale;

3. subliniază că adoptarea pachetului de propuneri privind piețele de electricitate și de gaze 
naturale dezbătut în prezent în cadrul Parlamentului ar consolida cadrul juridic pentru 
protecția consumatorilor de energie;

4. consideră că protecția consumatorilor de energie trebuie să se bazeze și în viitor pe 
acțiuni comune ale Uniunii Europene și ale statelor membre; anumite practici de protecție 
a consumatorilor de pe piața energetică ar putea avea efecte diferite în fiecare stat 
membru, motiv pentru care aplicarea consecventă a principiului subsidiarității este 
esențială;

5. sprijină planurile Comisiei de a nu propune viitoarea cartă ca un nou act juridic, ci ca o 
modalitate de a veni în sprijinul cetățenilor pentru ca aceștia să obțină informații despre 
drepturile lor într-un mod mai eficient și mai simplu; subliniază, în acest context, că 
discuțiile privind difuzarea în cadrul cartei a unor informații despre posibile acte juridice, 
care însă nu au fost adoptate încă, au un efect negativ asupra clarității și aplicabilității 
drepturilor și, prin urmare, împiedică atingerea obiectivelor dorite;

6. reamintește că piața de energie europeană continuă să fie caracterizată de un număr mare 
de monopoluri, ceea ce restrânge libertatea de alegere și reduce posibilitatea de a schimba 
furnizorul rapid și în mod gratuit, accentuează lipsa de informații și, ca urmare, crește 
vulnerabilitatea consumatorilor; este important să se garanteze că se fac eforturi pentru 
crearea unei piețe unice și competitive în domeniul energiei și pentru protejarea în special 
a consumatorilor vulnerabili;

7. subliniază că, în conformitate cu principiul incluziunii sociale, al egalității de șanse 
pentru toți și al accesului echitabil la cunoaștere în era digitală, este esențial ca fiecare 
cetățean al Uniunii să aibă acces la energie la un preț acceptabil;

8. solicită statelor membre și autorităților naționale de reglementare să progreseze 
considerabil în ceea ce privește transparența indicelui de preț și a facturii la energie, 
făcând astfel posibile comparații corecte între prețuri;

9. întrucât consumatorii – în special clienții autohtoni și întreprinderile mici și mijlocii –
dispun de instrumente și de oportunități limitate pentru ca interesele lor să fie 
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reprezentate în mod eficient;

10. consideră că, date fiind prețurile tot mai mari ale energiei, este necesar să se garanteze 
aprovizionarea cetățenilor care au venituri mai scăzute și a persoanelor care trăiesc în 
regiuni îndepărtate, unde piețele de energie sunt mici și necompetitive; consideră că este 
important ca statele membre să ia măsuri cât mai curând posibil pentru a defini exact 
aceste grupuri de consumatori și să promoveze și să sprijine măsuri, de exemplu tarife 
sociale, prin care să asigure continuitatea accesului acestora la electricitate și gaze 
naturale; invită statele membre să investească cu prioritate în măsuri complete de 
eficientizare a energiei pentru familiile cu venituri reduse, abordând astfel, într-un mod 
strategic, atât problema penuriei de combustibil, cât și obiectivul stabilit în cadrul 
Consiliului European de primăvară de a crește eficiența energetică cu 20% până în 2020;

11. subliniază că statele membre trebuie să continue abordarea problemei penuriei de resurse 
energetice, deoarece furnizarea corespunzătoare a energiei reprezintă unul dintre 
elementele-cheie pentru a ajunge la participarea cu succes a cetățenilor la viața socială și 
economică;

12. subliniază că, date fiind prețurile tot mai mari ale energiei, statele membre trebuie să 
stabilească definiții naționale ale penuriei de resurse energetice și să dezvolte măsuri 
pentru eliminarea acesteia, având în vedere prețurile din ce în ce mai mari ale energiei, 
nivelurile veniturilor familiilor și eficiența energetică;

13. își exprimă convingerea că autoritățile naționale de reglementare ar trebui să joace un rol 
central în protecția consumatorilor; consideră, din acest motiv, că ar trebui sprijinite 
propunerile care urmăresc consolidarea competențelor și a independenței autorităților de 
reglementare, inclusiv a dreptului de a aplica sancțiuni furnizorilor care nu respectă 
legislația comunitară referitoare la acest aspect;

14. subliniază că statele membre trebuie să acorde mai multă atenție problemei penuriei de 
resurse energetice și că ar trebui evaluată măsura în care fiecare sistem național de 
securitate socială și regim fiscal ia în considerare riscurile asociate cu penuria de resurse 
energetice;

15. subliniază rolul-cheie pe care îl au consumatorii pe o piață competitivă; își exprimă 
convingerea că facilitarea accesului la informații este unul dintre cele mai importante 
instrumente în domeniul protecției consumatorilor, în special în ceea ce privește 
comparabilitatea prețurilor și condițiile de schimbare a furnizorului; consideră că 
transparența și previzibilitatea prețurilor  publicate și a tarifelor trebuie îmbunătățite în 
continuare prin utilizarea unor metode de calcul ușor de înțeles și de accesat; subliniază 
faptul că pentru a spori contribuțiile individuale la realizarea obiectivelor din cadrul 
strategiei energetice europene privind emisiile de CO2, consumatorii ar trebui să fie 
informați cu privire la amestecul de combustibili care stă la baza energiei consumate de 
aceștia;

16. subliniază, prin urmare, necesitatea de a pune în practică articolul 3 alineatul (6) din 
Directiva 2003/54/CE, conform căruia statele membre garantează că consumatorii 
primesc informații corecte cu privire la combinația de surse de energie folosite de 
furnizor și la impactul pe care energia produsă pe baza acestei combinații îl are asupra 
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mediului; 

17. invită statele membre să promoveze contoarele inteligente, care le oferă consumatorilor o 
imagine de ansamblu clară asupra consumului lor de energie, contribuind astfel la o 
eficiență energetică mai ridicată; reamintește cerințele de la articolul 13 din Directiva 
2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice1, referitoare la dotarea cu contoare 
inteligente; invită urgent Comisia și statele membre să pună în aplicare, în interesul 
informării consumatorilor și al eficienței energetice, cerințele din directivă referitoare la 
contorizare și la facturare;

18. subliniază că este necesar să fie elaborate facturi standard, care pot fi utilizate de toți
furnizorii, pentru a crește transparența și comparabilitatea informațiilor comunicate, iar 
pe site-urile companiilor de electricitate și de gaze și ale autorităților naționale de 
reglementare independente să fie menționate drepturile consumatorilor;

19. subliniază necesitatea dezvoltării, de către Comisie, în cooperare cu autoritățile naționale 
de reglementare, a unor criterii de calitate aplicabile serviciilor destinate consumatorilor, 
inclusiv centrelor de apel;

20. subliniază necesitatea de a impune furnizorilor să informeze consumatorii cu privire la 
promulgarea Cartei propuse.

                                               
1  JO L 114, 27.4.2006, p. 64.
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