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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Към Европейска харта за правата на потребителите на енергия
(2008/2006(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/54/EО относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО 
(COM(2007)0528), 

– като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/55/EО относно общите 
правила за вътрешния пазар на природен газ (COM(2007)0529), 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 15.2.2007 г. в документа на Съвета № 
6271/07,

– като взе предвид съобщението на Комисията - Енергийна политика за Европа 
(COM(2007)0001),

– като взе предвид съобщението на Комисията  - Разследване по силата на член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 на европейските сектори на газ и електроенергия 
(COM(2006)0851),

– като взе предвид работния документ, изготвен от службите на Комисията - Доклад 
за прилагането на перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия 
(SEC(2006)1709) - съпътстващ документ към съобщението на Комисията 
(COM(2006)0841),

– като взе предвид работния документ, изготвен от службите на Комисията относно 
данните за енергийната политика на ЕС (SEC(2007)0012), 

– като взе предвид Директивата на Съвета № 2004/67/EC от 26 април 2004 г. относно 
мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ1, 

– като взе предвид годишния доклад на Европейските енергийни регулатори (CEER) 
за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г. до всички държави на CEER 
и ERGEG, Европейския парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия, 
изготвен съгласно член 3, параграф 8 от Решение на Съвета № 2003/796/EО от 11 
ноември 2003 г. за създаване на Европейската група на регулаторите за 
електроенергия и природен газ2, 

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 8-9 
                                               
1 OВ L 127, 294.2004, стр. 92.
7 OВ L 296, от 14.11.2003 г., стр. 34.
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март 2007 г. относно одобрения от Европейския съвет „План за действие на 
Европейския съвет (2007-2009 г.) – енергийна политика за Европа“ (7224/07), 

– като взе предвид съобщението на Комисията "Към Европейска харта за правата на 
потребителите на енергия" (COM(2007)0386),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становището на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A6-0000/2008),

A. Като има предвид, че принципите на социалната интеграция и равните 
възможности за всички означават, че е от решаващо значение за всеки гражданин 
на Съюза да има достъп до енергия на достъпна цена,

Б. като има предвид, че държавите-членки трябва да продължат в борбата си с 
енергийната бедност, тъй като адекватните енергийни условия представляват 
ключов елемент за постигането на успешното участие на гражданите в социалния и 
икономически живот,

В. като има предвид, че Европейската харта за правата на потребителите на енергия 
представлява призив и стимул за правителствата, енергийните регулатори и 
промишлеността, представлявани от всички социални партньори, да внесат 
конкретен принос за гарантирането на това, че интересите на потребителите на 
енергия се вземат предвид в един социален, екологичен и конкурентен енергиен 
пазар на ЕС,

Г. като има предвид всеобщия консенсус по това, че пазарните механизми сами по 
себе си не могат изцяло да гарантират най-добрия интерес на потребителите в 
енергийния сектор, поради това особено внимание трябва да се обърне на 
универсалните задължения за обществените услуги, другите задължения за 
обществените услуги и правата на потребителите,

Д. като има предвид, че наличните данни показват, че държавите-членки са 
използвали само в ограничен размер целенасочените задължения за обществените 
услуги, за да се помогне на уязвимите потребители,

Е. като има предвид, че особено внимание следва да се обърне на Националните 
регулаторни органи, които трябва да бъдат независими от всякакви публични или 
частни интереси и да имат компетентността да наблюдават енергийния пазар, 
включително цените и всичките им компоненти, както и да се намесват и да 
санкционират при необходимост,

Същността на Хартата

1. изтъква абсолютната необходимостта от един по-силно обвързващ характер на тази 
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Харта с цел да се гарантират и прилагат ефективно правата на потребителите; 

2. предлага поради това тази харта да се транспонира/превърне в законодателен 
документ или да се приеме поне като Приложение А в директивите за единния 
пазар на електричество и природен газ, както и да бъдат изменени предложенията 
за "Третия пакет"; 

3. подчертава потенциалната добавена стойност на Хартата като информационен 
инструмент, който да събира, изяснява и консолидира енергийните права на 
потребителите, както вече са приети в съществуващото законодателство на ЕС; 
приветства поради това плана на Комисията да създаде инструмент в интернет за 
правата на потребителите в областта на енергетиката;

Достъп до разпределителни и преносни мрежи и инсталации

4. подчертава, че европейските потребители на електроенергия и газ имат правото да 
се ползват от универсалното право да бъдат свързани към мрежи и снабдявани с 
електроенергия и газ на разумни, прозрачни, недискриминационни и ясно 
съпоставими тарифи и цени, включително адаптиране на цените в резултат на 
съответни механизми за индексиране;

5. подчертава, че специално внимание трябва да се обърне на защитата на 
потребителите и да се вземат предохранителни мерки, за да се забрани 
изключването или прекъсването на мрежата; държавите-членки трябва да назначат 
свой доставчик от последна инстанция и да осведомят потребителите за това; такъв 
механизъм трябва да бъде предвиден в националното законодателство;

6. призовава държавите-членки да гарантират, че потребителите могат да сменят 
доставчика лесно и за срок от не по-дълъг от едни месец, без да заплащат такса за 
това;

Тарифи, цени

7. подчертава, че европейските цени на електроенергия и природен газ трябва да 
бъдат разумни, просто и ясно съпоставими, прозрачни и основаващи се на реалното 
потребление на енергия. Прозрачността и предвидимостта на публикуваните цени, 
тарифи, механизми за индексиране и условия трябва да са бъдат подобрени още 
чрез разбираеми и лесно достъпни методи за изчисление или чрез други форми на 
комуникация, предавани пред и наблюдавани или одобрени от независимия 
национален регулатор;

8. призовава Комисията да разработи и финансира пилотни проекти за 
предоставянето на индивидуалните потребители на "умни електромери", отчитащи 
точно действителното потребление на енергия и времето на използване;  

Информация / договори
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9. подчертава необходимостта от разработването на стандартни фактури, които да се 
прилагат от всички доставчици, за да се увеличи тяхната прозрачност и 
разбираемост, както и да се позовават на правата на потребителите на 
уебстраниците на компаниите за електроснабдяване и природен газ и на 
независимите национални регулаторни органи;

10. призовава държавите-членки да въведат едно единствено място за изискване и 
предоставяне на информация на потребителите; 

11. изразява мнението, че един тарифен симулатор трябва да бъде достъпен на 
уебстраниците на доставчиците и на независимия национален регулатор; 
подчертава, че потребителите трябва редовно - поне веднъж на 6 месеца - да бъдат 
информирани за тяхното потребление на енергия;

Социални мерки

12. изразява съжаление от факта, че държавите-членки са използвали само в ограничен 
размер целенасочените задължения за обществените услуги (ЗОУ), за да помогнат 
на уязвимите потребители, и че само ограничен брой държави-членки са развили 
някаква форма на стандартна социална тарифа; призовава държавите-членки да 
въведат такава стандартна социална тарифа;

13. призовава Комисията да предприеме мерки срещу държави-членки, които не са 
изпълнили своите задължения за ЗОУ, както е предвидено в директиви 2003/54/EО 
и 2003/55/EО;

14. призовава държавите-членки да създадат национални планове за действие за 
енергетиката, насочени към справянето с енергийната бедност, както и да 
информират за тези мерки Европейската агенция за сътрудничество на 
регулаторните органи; призовава Европейската агенция да наблюдава в 
сътрудничество с националните органи тези мерки и да информира за успешните 
мерки;

Национални регулаторни органи (НРО)

15. подчертава съществуването на НРО в държавите-членки, но изразява съжаление от 
това, че в момента те имат ограничени правомощия;

16. изразява мнението, че националните регулаторни органи (НРО) трябва да бъдат 
независими от всякакви публични или частни интереси и да имат поне следните 
правомощия:

- да наблюдават достъпа до мрежите за електроенергия и природен газ и да се 
намесват с подходящи санкции;

- да одобряват тарифите за мрежите и евентуално механизмите за индексиране;
- да наблюдават цените и всичките им компоненти, включително механизмите за 
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тяхната индексиране;
- да наблюдават, контролират и налагат предоставянето на информация за 

потребителите от страна на доставчиците;
- да защитават потребителите от нелоялни продажбени практики и да си 

сътрудничат в това отношение с компетентните органи по конкуренцията;

17. НРО трябва да разполагат с необходимите инструменти за наблюдение на офертите 
на електроенергия и газ, предлагани на пазара; поради това те трябва да имат 
достъп до всички решаващи елементи, определящи цените, включително поне 
условията в договорите за доставка на газ, както и формулите за индексиране;

18. подчертава необходимостта тези правомощия на НРО да се включат в чл. 22в от 
директива 2003/54/EО (електричество) и чл. 24в от директива 2003/55/EО 
(природен газ);

19. подчертава необходимостта от интегриран европейски подход към дейностите на 
НРО, координирани от Европейската агенция;

Жалби и оплаквания

20. призовава държавите-членки да въведат общо място за подаване на жалби и 
оплаквания от потребителите;

21. да бъде назначен независим енергиен омбудсман във всяка държава-членка и той 
да бъде натоварен с ефективното занимание с тези жалби и оплаквания;

Организации на потребителите

22. признава важната роля на организациите на потребителите за гарантиране на това, 
че се прави максимално възможното за постигане на високо равнище на правата на 
потребителите на енергия;

o

o     o

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I Introduction

Energy consumer rights exist today, but are laid down in different EU documents and often 
not transposed into national legislation. Therefore, there is a strong need to clarify, 
consolidate and complement these rights. Therefore, the Charter is an initiative to be 
welcomed.

In its Communication of 5 July 2007, "Towards a European Charter on the Rights of Energy 
Consumers" (COM (2007)986), the Commission indicates possible elements for a future 
Charter, that would set out, in an easily comprehensible way, existing Community legislation 
and possible elements for future action.

The Commission does not envisage the future Charter on the Rights of Energy Consumers to 
be a legal document.
Contrary to the Commission, your rapporteur is of the opinion that this Charter should have a 
legally binding nature, or must at least be incorporated and annexed to a legislative 
instrument, the Directives on the internal market in electricity (2003/54/EC) and on the 
internal market in natural gas (2003/55/EC).

Your rapporteur also welcomes the Commission's intention to draw up a so-called "Energy 
Checklist", an information tool, to be elaborated by the Member States and to be made 
available on the internet, guiding the consumer and giving practical information. However, 
she emphasises that this technical "Energy Checklist" is not an acceptable substitute for a 
"Charter on the Rights of Energy Consumers".

II. List of consumer rights:

The Commission's consultation document lists the issues the future Charter should focus on:
- assist in establishing schemes to help the most vulnerable EU citizens deal with increases in 
energy price,
- improve the minimum level of information available to citizens to help them choose 
between suppliers and supply options,
- access to adequate levels of energy and reasonable prices,
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- reduce paperwork when consumers change supplier,
- protect consumers from unfair selling practices,
- enforcement of consumer rights,
- information on energy efficiency measures and patterns  of behaviour,
- consumer representation.

Without being exhaustive, your rapporteur wishes to highlight the following elements of 
significance for better consumer rights.

A. Access to supply and transmission and distribution grids

European electricity and gas consumers have the right to enjoy universal service, that is the 
right to be supplied with a specified quality, at reasonable, easily and clearly comparable and 
transparent prices. The transparency and predictability of published grid tariffs, and 
eventually their indexation mechanism, shall be further improved through comprehensible and 
easily accessible calculation methods or through any other communication forms, 
communicated beforehand to and approved by the independent national regulators authorities.
These shall ensure in addition that these grid tariffs are non discriminatory.

Special attention should be paid to the consumer’s protection and safeguards should thus be 
taken in order to prohibit any grid disconnection. Disconnection shall be considered an 
undesirable remedy in case of non-payment. Member States have to appoint a supplier of last 
resort (set up by law) and inform the consumers thereof.

National regulation authorities (NRA) should be independent of any private or public interest 
and have the competence to monitor the access to electricity and gas and to intervene with 
appropriate sanctions.

Member States shall ensure that the eligible consumer is in fact able to switch easily to a new 
supplier, free of charge. The period required for switching to a new supplier of electricity or 
gas should therefore not last longer than one month

B.  Tariffs, Prices and Monitoring

European electricity and gas prices shall be reasonable. European energy consumers shall 
receive, free of charge, transparent information on applicable prices, tariffs, indexation 
mechanisms and on standard terms and conditions. They have a right to receive energy bills 
based on actual energy consumption.

European energy consumers should be offered a wide choice of payment methods so as not to 
discriminate against vulnerable customers, which shall include prepaid meter and tariff 
calculators without charge. Any difference in terms and conditions shall reflect the costs to 
the supplier of the different payment systems.

The European Commission should develop and finance pilot projects for the use of 
competitively priced individual meters accurately reflecting actual energy consumption and 
information on the time of use (so-called "smart meters
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National regulatory authorities (NRA) should dispose on the necessary tools in order to 
monitor the electricity and gas offers available on the market. Therefore, they should have 
access to all the decisive elements determining the prices, including at least gas contracts 
terms and conditions, index formulas, etc. If needed, they should have the competence to 
intervene and to impose appropriate sanctions. They should present the results of price 
monitoring to the public in a manner making it possible to compare prices and basic 
conditions of available offers.

C. Information

European energy consumers shall receive objective and transparent information on applicable 
prices, tariffs and index mechanisms as well as on standard terms and conditions included in 
standard invoices, in respect of access to and use of electricity services at national and 
community level;

European electricity consumers shall obtain information on the contribution of each energy 
source to the overall fuel mix of the supplier over the preceding year; in a harmonised and 
comprehensible manner on the invoices within member states so as to allow for easy 
comparison.

European electricity consumers shall obtain information on at least the reference to existing 
reference sources, such as web-pages for example, where information on the environmental 
impact, in terms of at least emissions of CO2 and the radioactive waste resulting from the 
electricity produced by the overall fuel mix of the supplier over the preceding year is publicly 
available on their home page and, on request, This information should also make a available 
and free of charge to the consumers in 'written form, if requested'.

European energy consumers have the right to receive information, in or with their bills, 
contracts or other transactions, receipts, etc., on a) current actual prices and actual 
consumption, at least once every 6 months; b) price indexation mechanism and any change of 
it c) yearly comparison of energy actual consumption; d) comparison with benchmarked 
energy user; e) contact details for objective information on energy efficiency improvement 
measures, end-user profiles and equipment specifications f) contribution of each energy 
source to the energy supplied

Suppliers and network operators should, under their respective responsibilities, install easily 
accessible and quality help-lines to deal efficiently with connection problems and other 
service quality issues occurring.

Tariff calculators should be made available by the national regulatory body and supplier, and 
information on prices per kWh should be published at regular intervals at the website of the 
national regulatory body.

National Regulatory Authorities shall monitor the occurrence of restrictive contractual 
practices, including exclusivity provisions, which may prevent or restrain the choice of any 
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customer. Where appropriate the National Regulatory Authorities shall inform and cooperate 
with the National Competition Authorities of such practices.   

D. Social measures

Member States shall take appropriate measures to address energy poverty in National Energy 
Action Plans and shall communicate such measures to the European Agency for regulators 
cooperation.

Energy poverty is a growing problem in all Member States. An integrated approach is needed 
and the role and the independency of NRAs are essential. The European Agency for 
regulators should also take responsibility by monitoring the progress of Member States and 
communicating successful measures by Member States to deal with energy poverty.
Energy poverty means a household which is not able to afford to heat the home to an 
acceptable standard- this is based on the levels recommended by the World Health 
Organization: 18 degrees C for all living areas when occupied. It also includes the ability to 
purchase other energy services in the home at a reasonable cost. A household is energy poor if 
its share of energy expenditure within total household expenditure exceeds twice the national 
median energy expenditure. These European energy consumers (with special needs caused by 
impairments or in a poor financial situation) should benefit from essential energy services 
specific prices for vulnerable consumers to maintain their physical and mental health and 
well-being, at reasonable prices or, where necessary, free of charge.

Available data suggest that Member States have made only limited use of targeted public 
service obligations to address vulnerable customers Member States should adopt and publish 
a definition of vulnerable consumers to be applied - without further request by the vulnerable 
consumer - by all suppliers of electricity and gas, where gas supply meets basic household 
needs. The Commission should be encouraged to start infringement procedures against 
Member States omitting to adopt and to apply this definition.

III. The independency and the role of National Regulatory Authorities (NRAs)

NRAs should be independent from any private or public interest and be given the 
competences that allow them to play fully their role in the improvement of the rights of 
energy consumers.

They should dispose on the necessary tools in order to monitor the gas and electricity offers 
available on the market. Therefore, they should have access to all decisive elements 
determining the prices.

NRAs shall monitor the occurrence of restrictive contractual practices, including exclusivity 
provisions, which may prevent or restrain the choice of any customers. Where appropriate the 
NRA shall inform and cooperate with the National Competition Authorities of such practices.   

Competences of NRAs must be incorporated in article 22c of Directive 2003/54/EC 
(electricity) and article 24c of Directive 2003/55/EC.
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There is also a need for an integrated European approach of the activities of the NRAs 
coordinated by the European agency.
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