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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder
(2008/2006(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og 
om ophævelse af direktiv 96/92/EF (KOM(2007)0528), 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
ændring af direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas
(KOM(2007)0529),

– der henviser til konklusionerne fra Rådets møde den 15. februar 2007 i Rådets dokument
6271/07,

– der henviser til Kommissionens meddelelse – En energipolitik for Europa
(KOM(2007)0001),

– der henviser til Kommissionens meddelelse – Undersøgelse i henhold til artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1/2003 af den europæiske gas- og elsektor (KOM(2006)0851),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - "Udsigterne for det 
indre gas- og elmarked - rapport om gennemførelsen" (SEK(2006)1709) -
ledsagedokument til Kommissionens meddelelse (KOM(2006)0841),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionen tjenestegrene om data for en 
energipolitik for Europa (SEK(2007)0012),

– der henviser til Rådets direktiv 2004/67/EF af 26. april 2004 om foranstaltninger til 
opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden1, 

– der henviser til årsrapporten for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 fra De 
Europæiske Energiregulatorer til alle medlemmer af Rådet af Europæiske 
Energiregulatorer (CEER) og af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
Elektricitet og Gas (ERGEG), Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jfr. artikel 
3, stk. 8, i Kommissionens afgørelse 2003/796/EF om oprettelse af gruppen af 
europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas af 11. november 20032,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 8.-9. 
marts 2007 om godkendelse af "Det Europæiske Råds handlingsplan (2007-2009) - en 
energipolitik for Europa" (7224/07), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen " Vejen til et europæisk charter for 
                                               
1 EUT L 127 af 29.4.2004, s. 92.

 7 EUT L 296 af 14.11.2003, s. 34.
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energiforbrugernes rettigheder "(KOM(2007)0386),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at principperne om social integration og lige muligheder for alle betyder, 
at det er vigtigt for alle Unionens borgere at have adgang til energi,

B. der henviser til, at medlemsstaterne er nødt til at gå videre for at løse problemerne med 
energifattigdom, eftersom en tilstrækkelig energiforsyning udgør et af de centrale 
aspekter af borgerne muligheder for en vellykket deltagelse i det sociale og økonomiske 
liv,

C. der henviser til, at det europæiske charter for energiforbrugernes rettigheder udgør en 
appel og en tilskyndelse til regeringer, energimyndigheder og branchen, repræsenteret 
ved arbejdsmarkedets parter, til at yde et konkret bidrag til at sikre, at der tages hensyn til 
energiforbrugernes interesser på et socialt, miljørigtigt og konkurrencedygtigt
energimarked i EU,

D. der henviser til, at der hersker bred enighed om, at markedsmekanismerne alene ikke kan 
sikre forbrugernes bedste interesser inden for energisektoren; derfor bør man i høj grad 
fokusere på de almene offentlige tjenesteydelsesforpligtelser, andre 
forsyningspligtydelser og forbrugerrettigheder,

E. der henviser til, at ifølge de tilgængelige oplysninger har medlemsstaterne tilsyneladende 
kun i begrænset omfang gjort brug af målrettede, offentlige serviceforpligtelser over for 
sårbare forbrugere,

F. der henviser til, at man bør fokusere kraftigt på de nationale tilsynsmyndigheders rolle, 
idet disse skal være uafhængige af alle offentlige og private interesser og have 
kompetence til at overvåge energimarkederne, herunder priserne og alle deres 
komponenter, og til at gribe ind og om nødvendigt indføre sanktioner,

Chartrets art

1. understreger det absolutte behov for, at dette charter skal være mere bindende for at 
muliggøre en effektiv sikring og håndhævelse af forbrugerrettighederne;

2. foreslår derfor, at dette charter omsættes/gøres til et lovgivningsdokument, eller at det 
mindst medtages i bilag A i direktiverne om det indre marked for el og naturgas, som skal 
ændres med forslagene i "tredje pakke";

3. understreger chartrets potentielle merværdi som informationsindsamlingsværktøj til 
præcisering og konsolidering af forbrugernes energirettigheder, som allerede er indført 
via EU-lovgivningen; glæder sig derfor over Kommissionens plan om at udarbejde et 
internetværktøj om forbrugerrettigheder på energiområdet;
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Adgang til transmissions- og distributionsnet samt løsøre

4. understreger, at europæiske el- og gasforbrugere har en universel ret til at blive koblet til
netværkene og få leveret el og gas til rimelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende og 
tydeligt sammenlignelige takster og priser, herunder tilpassede priser og takster, der er 
resultatet af deres respektive indekseringsmekanismer;

5. understreger, at man skal være særligt opmærksom på forbrugerbeskyttelse, og at der skal 
træffes sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre frakobling fra nettet; medlemsstaterne 
skal udpege en forsyningspligtig leverandør og underrette forbrugerne om dette; en sådan 
mekanisme skal indføres ved den nationale lovgivning;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at forbrugerne gratis og uproblematisk kan skifte 
til en ny leverandør inden for højst en måned;

Takster, priser

7. understreger, at de europæiske el- og gaspriser skal være rimelige, let og klart
sammenlignelige, gennemsigtige og baseret på det faktiske energiforbrug; 
gennemsigtigheden og forudsigeligheden af de offentliggjorte priser, takster, 
indekseringsmekanismer og betingelser skal forbedres yderligere gennem forståelige og 
lettilgængelige beregningsmetoder eller gennem andre kommunikationsformer, der 
meddeles på forhånd samt overvåges eller godkendes af den uafhængige nationale 
myndighed;

8. anmoder Kommissionen om at udforme og finansiere pilotprojekter for installation af 
"intelligente målere" hos de enkelte kunder, som giver en præcis visning af det faktiske 
energiforbrug samt af forbrugstidspunktet;  

Information/kontrakter

9. understreger behovet for at udvikle standardfakturaer, som alle leverandører skal anvende 
for at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden, og som skal henvise til 
forbrugerrettigheder på el- og gasselskabernes og de uafhængige nationale 
tilsynsmyndigheders websteder;

10. opfordrer medlemsstater til at oprette etstedsbetjening til brug ved alle forbrugernes 
anmodninger om oplysninger;

11. mener, at der skal findes en takstsimulator på leverandørernes og den uafhængige 
nationale tilsynsmyndigheds websted; understreger, at forbrugerne regelmæssigt - mindst 
hver sjette måned - skal informeres om deres energiforbrug;

Sociale foranstaltninger
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12. beklager, at medlemsstaterne kun har gjort begrænset brug af målrettede 
forsyningsforpligtelser til at betjene sårbare kunder, og at kun et meget begrænset antal 
medlemsstater har udviklet en form for social standardtakst; opfordrer medlemsstaterne 
til at indføre en sådan social standardtakst;

13. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger over for medlemsstater, der ikke 
overholder forsyningsforpligtelserne i henhold til direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF;

14. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale energihandlingsplaner rettet mod 
energifattigdom og til at give det europæiske agentur meddelelse om sådanne 
foranstaltninger, således at dette i samarbejde med de nationale myndigheder kan 
overvåge disse foranstaltninger og videreformidle oplysninger om vellykkede 
foranstaltninger;

Nationale tilsynsmyndigheder

15. understreger, at der findes nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, men 
beklager, at de i dag har begrænsede beføjelser;

16. mener, at de nationale tilsynsmyndigheder skal være uafhængige af alle offentlige og 
private interesser og som minimum have kompetence:

- til at overvåge adgangen til el- og gasnettene og til at gribe ind med hensigtsmæssige 
sanktioner,

- til at godkende taksterne på nettene og senere indekseringsmekanismerne for disse,
- til at overvåge priserne og alle deres bestanddele, herunder 

indekseringsmekanismerne,
- til at overvåge, kontrollere og håndhæve de oplysninger til forbrugerne, som 

leverandørerne stiller til rådighed
- til at beskytte forbrugerne mod urimelig handelspraksis og til i denne henseende at 

samarbejde med de kompetente konkurrencemyndigheder;

17. de nationale tilsynsmyndigheder skal råde over de nødvendige værktøjer til at overvåge 
de elektricitets- og gastilbud, der findes på markedet. Derfor skal de have adgang til alle 
afgørende elementer for prisfastsættelsen, herunder som minimum betingelserne i 
gaskontrakter samt indekseringsformler;

18. understreger betydningen af at indarbejde de nationale tilsynsmyndigheders kompetence i
artikel 22c i direktiv 2003/54/EF (elektricitet) og artikel 24c i direktiv 2003/55/EF (gas);

19. understreger behovet for en integreret europæisk fremgangsmåde for de nationale 
tilsynsmyndigheders aktiviteter, som skal koordineres af det europæiske agentur;

Klager

20. opfordrer medlemsstaterne til at oprette etstedsbetjening til brug ved forbrugerklager;



PR\707755DA.doc 7/11 PE402.546v01-00

DA

21. der oprettes en uafhængig energiombudsmand i alle medlemsstater, som får til opgave at 
sikre en effektiv klagebehandling;

Forbrugerorganisationer

22. anerkender forbrugerorganisationernes vigtige rolle med henblik på at sikre, at der gøres 
mest muligt for at sikre energiforbrugerne rettigheder på et højt niveau;

o

o     o

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.



PE402.546v01-00 8/11 PR\707755DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

I. Indledning

Energiforbrugerne har rettigheder i dag, men de er fastlagt i forskellige EU-dokumenter og 
omsættes ofte ikke i den nationale lovgivning. Derfor findes der et stærkt behov for at 
præcisere, konsolidere og supplere disse rettigheder. Chartret er således et initiativ, der bør 
hilses velkommen.

I sin meddelelse af 5. juli 2007, "På vej mod et europæisk charter for energiforbrugere" 
(KOM (2007)386), nævner Kommissionen mulige elementer i et fremtidigt charter, som skal 
indeholde en lettilgængelig oversigt over den eksisterende fællesskabslovgivning og mulige 
fremtidige indsatsområder.

Kommissionen forestiller sig ikke, at det kommende charter for energiforbrugernes 
rettigheder skal være et juridisk dokument.
I modsætning til Kommissionen mener ordføreren, at chartret bør være juridisk bindende eller 
i det mindste bør indarbejdes i og vedlægges et lovgivningsinstrument, direktiverne om det 
indre marked for elektricitet (2003/54/EF) og om det indre marked for naturgas (2003/55/EF).

Ordføreren glæder sig også over Kommissionen hensigt om at udarbejde en såkaldt "energi-
tjekliste", et informationsværktøj, som skal udarbejdes af medlemsstaterne og stilles til 
rådighed på internettet som vejledning for forbrugerne, og som indeholder praktiske 
oplysninger. Hun understreger imidlertid også, at denne tekniske "energi-tjekliste" ikke er en 
acceptabel erstatning for et "charter for energiforbrugernes rettigheder".

II. Liste over forbrugerrettigheder:

I Kommissionens høringsdokument findes der en liste over de spørgsmål, der skal fokuseres 
på i det kommende charter:
- bistå ved udarbejdelse af ordninger, der kan hjælpe de mest sårbare EU-borgere med at klare 
stigninger i energiprisen,
- forbedre minimumsinformationsniveauet over for borgerne for at hjælpe dem med at vælge 
mellem leverandører og leveringsmuligheder,
- adgang til hensigtsmæssige energimængder og rimelige priser,
- mindre bureaukrati, når forbrugeren skifter leverandør,
- beskytte forbrugerne fra urimelig salgspraksis,
- håndhævelse af forbrugerrettigheder,
- information om energieffektive forholdsregler og adfærdsmønstre,
- forbrugerrepræsentation.

Ordføreren ønsker at fremhæve følgende ikke udtømmende liste over elementer, der er af 
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betydning for bedre forbrugerrettigheder.

A. Adgang til forsynings- og transmissions- samt distributionsnet

Europæiske el- og gasforbrugere har ret til universelle rettigheder, dvs. retten til at få leveret 
en bestemt mængde til rimelige, letforståelige og tydeligt sammenlignelige priser.
Gennemsigtigheden og forudsigeligheden af de offentliggjorte nettakster og på et senere 
tidspunkt deres indekseringsmekanisme skal forbedres yderligere gennem forståelige og 
lettilgængelige beregningsmetoder eller gennem andre kommunikationsformer, der meddeles 
på forhånd samt overvåges eller godkendes af de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder.
Dette skal desuden sikre, at disse nettakster ikke er diskriminerende.

Der skal lægges særlig vægt på forbrugerbeskyttelse, og der skal indføres 
sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver frakobling fra nettet. Frakobling skal 
betragtes som et uønsket retsmiddel i tilfælde af manglende betaling. Medlemsstaterne skal 
udpege en forsyningspligtig leverandør (lovbestemt) og give forbrugerne meddelelse om 
dette.

Nationale tilsynsmyndigheder skal være uafhængige af alle offentlige og private interesser og 
have kompetence til at overvåge adgangen til elektricitet og gas samt til at indføre 
hensigtsmæssige sanktioner.

Medlemsstaterne skal sikre, at privilegerede kunder reelt kan skifte til en ny leverandør 
ganske gratis. Det bør derfor højst tage en måned at skifte til en ny el- eller gasleverandør.

B.  Takster, priser og overvågning

De europæiske elektricitets- og gaspriser skal være rimelige. Europæiske energiforbrugere 
skal gratis modtage gennemsigtige oplysninger om gældende priser, takster, 
indekseringsmekanismer samt om standardvilkår og betingelser. De har ret til at modtage 
energiregninger baseret på deres faktiske energiforbrug.

Europæiske energiforbrugere skal tilbydes en række forskellige betalingsmetoder for ikke at 
diskriminere mod sårbare kunder, og disse skal omfatte en forudbetalt måler og gratis 
takstberegnere. Eventuelle forskelle i vilkår og betingelser skal afspejle leverandørens 
omkostninger ved de forskellige betalingssystemer.

Europa-Kommissionen skal udforme og finansiere pilotprojekter for brugen af målere hos de 
enkelte kunder, som er rimeligt prissat, og som giver en præcis visning af det faktiske 
energiforbrug samt registrering af forbrugstidspunktet (såkaldte "intelligente målere").

De nationale tilsynsmyndigheder skal råde over de nødvendige værktøjer til at overvåge de el-
og gastilbud, der findes på markedet. De skal derfor have adgang til alle de afgørende 
elementer for prisfastsættelsen, herunder som minimum betingelserne i gaskontrakter, 
indekseringsformler osv. Om nødvendigt skal de have ret til at gribe ind med hensigtsmæssige 
sanktioner. De skal fremlægge resultaterne af prisovervågningen for offentligheden på en 
sådan måde, at det bliver muligt at sammenligne priser og grundbetingelser i de tilgængelige 
tilbud.
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C. Information

Europæiske energiforbrugere skal modtage objektive og gennemsigtige oplysninger om 
gældende priser, takster og indekseringsmekanismer samt om standardbestemmelser og 
betingelser på standardfakturaerne med hensyn til adgangen til og brugen af 
elektricitetstjenester på nationalt plan og fællesskabsplan.

Europæiske elektricitetsforbrugere skal informeres om de enkelte energikilders bidrag til 
leverandørens samlede brændselsmix i det forgangne år. Disse oplysninger skal fremgå af 
fakturaerne på en harmoniseret og forståelig måde inden for de enkelte medlemsstater for at 
lette sammenligninger.

Europæiske elforbrugere skal som minimum have oplysninger om eksisterende 
referencekilder, som f.eks. websteder, hvor oplysninger om miljøpåvirkningen, som minimum 
opgivet som CO2-emissioner og radioaktivt affald fra den elektricitet, der fremstilles af 
leverandørens overordnede brændselsmix i det forgangne år, offentliggøres, og efter 
anmodning skal disse oplysninger også stilles gratis til rådighed for forbrugerne i trykt form.

Europæiske energiforbrugere har ret til at modtage oplysninger på eller sammen med deres 
regninger, kontrakter eller andre transaktioner, kvitteringer osv. om a) de gældende faktiske 
priser og det faktiske forbrug, mindst hver sjette måned; b) prisindekseringsmekanismen og 
enhver ændring af denne c) en årlig sammenligning af det faktiske energiforbrug; d) 
sammenligning med en benchmark-energiforbruger; e) kontaktoplysninger til objektive 
oplysninger om foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, slutbrugerprofiler og 
udstyrsspecifikationer f) de enkelte energikilders bidrag til den leverede energi.

Leverandører og netværksoperatører skal inden for deres respektive ansvarsområder oprette 
lettilgængelige og kvalitetsbetonede hjælpetjenester, så de effektivt kan håndtere 
forbindelsesproblemer og andre problemer med tjenestekvaliteten, som måtte opstå.

Den nationale tilsynsmyndighed og leverandøren skal stille takstberegnere til rådighed, og 
oplysninger om priser pr. kWh skal offentliggøres regelmæssigt på den nationale 
tilsynsmyndigheds websted.

De nationale tilsynsmyndigheder skal overvåge forekomsten af restriktive 
kontraktbestemmelser, herunder eksklusivitetsbestemmelser, der kan forhindre eller begrænse 
forbrugernes frie valg. De nationale tilsynsmyndigheder skal informere og samarbejde med de 
nationale konkurrencemyndigheder om tilfælde af en sådan praksis.   

D. Sociale foranstaltninger

Medlemsstaterne skal indføre hensigtsmæssige foranstaltninger imod energifattigdom i de 
nationale energihandlingsplaner og skal give det europæiske agentur meddelelse om sådanne 
foranstaltninger til brug for tilsynsmyndighedernes samarbejde.
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Energifattigdom er et voksende problem i alle medlemsstater. Der er behov for en integreret 
metode, og de nationale tilsynsmyndigheders rolle og uafhængighed er af væsentlig 
betydning. Det europæiske agentur for tilsynsmyndigheder skal også påtage sig ansvaret for at 
overvåge medlemsstaternes fremskridt og for at videreformidle medlemsstaternes vellykkede 
foranstaltninger med henblik på at bekæmpe energifattigdom.
Energifattigdom anvendes om en husholdning, som ikke er i stand til at opvarme hjemmet til 
en acceptabel standard - dette er baseret på de niveauer, der anbefales af 
Verdenssundhedsorganisationen: 18° C for alle opholdsrum, når disse er beboede. Det 
omfatter også mulighed for at kunne købe andre energitjenester til hjemmet til en rimelig pris.
En husstand er energifattig, hvis energiudgifternes andel af husstandens samlede udgifter 
overstiger det dobbelte af den nationale median-energiudgift. Disse europæiske 
energiforbrugere (med særlige behov, der skyldes handicap, eller som har en dårlig økonomi) 
bør kunne bruge væsentlige energitjenester til bestemte priser til sårbare forbrugere for at 
opretholde deres fysiske og mentale sundhed og velvære, til rimelige priser eller om 
nødvendigt gratis.

De foreliggende data tyder på, at medlemsstaterne kun i begrænset omfang har benyttet denne 
målrettede forsyningspligt til at betjene sårbare kunder. Medlemsstaterne bør vedtage og 
offentliggøre en definition af sårbare kunder, som skal anvendes - uden at den sårbare kunde 
skal anmode om det - af alle elektricitets- og gasleverandører, når gasforsyningen opfylder 
husstandens grundlæggende behov. Kommissionen bør tilskyndes til at indlede 
overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der undlader at vedtage og anvende denne 
definition.

III. De nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed og rolle

De nationale tilsynsmyndigheder bør være uafhængige af alle private og offentlige interesser 
og bør tildeles kompetencer, der giver dem mulighed for at udfylde deres rolle med at 
forbedre energiforbrugernes rettigheder.

De skal råde over de nødvendige værktøjer til at overvåge de gas- og elektricitetstilbud, der 
findes på markedet. Derfor bør de have adgang til alle afgørende elementer for 
prisfastsættelsen.

De nationale tilsynsmyndigheder skal overvåge forekomsten af restriktive 
kontraktbestemmelser, herunder eksklusivitetsbestemmelser, der kan forhindre eller begrænse 
kundernes frie valg. De nationale tilsynsmyndigheder skal i givet fald informere og 
samarbejde med de nationale konkurrencemyndigheder om tilfælde af en sådan praksis.   

De nationale tilsynsmyndigheders kompetencer skal indarbejdes i artikel 22c i direktiv 
2003/54/EF (elektricitet) og artikel 24c i direktiv 2003/55/EF.

Der er ligeledes behov for en integreret europæisk fremgangsmåde for de nationale 
tilsynsmyndigheders aktiviteter, som skal koordineres af det europæiske agentur.
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