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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πορεία προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών 
ενέργειας
(2008/2006(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της 
οδηγίας 96/92/ΕΚ (COM(2007)0528), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (COM(2007)0529), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15.2.2007 στο έγγραφο 6271/07
του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής – Μια ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη (COM(2007)0001),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής – Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας (COM(2006)0851),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – Έκθεση εφαρμογής 
σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
(SEC(2006)1709) – Συνοδευτικό έγγραφο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
(COM(2006)0841),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τα 
δεδομένα ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ (SEC(2007)0012), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά 
με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο1, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 προς όλα τα 
μέλη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) και του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αερίου 
(ERGEG), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 8 της απόφασης 
2003/796/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη σύσταση 

                                               
1 ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σελ. 92.
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ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 8-9 
Μαρτίου 2007, σχετικά με την έγκριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
«Προγράμματος δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2007-2009) – Μια ενεργειακή 
πολιτική για την Ευρώπη» (7224/07), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας» (COM(2007)0386),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της συμμετοχής όλων στην κοινωνία και των ίσων 
ευκαιριών για όλους σημαίνουν ότι είναι απαραίτητο για κάθε πολίτη της Ένωσης να έχει 
οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην ενέργεια,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να σημειώσουν πρόοδο στην 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας, καθώς η επαρκής παροχή ενέργειας συνιστά ένα 
από τα καίρια στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχή συμμετοχή των πολιτών στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας 
αποτελεί έκκληση και κίνητρο προς τις κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές στον τομέα 
της ενέργειας και τη βιομηχανία, που εκπροσωπούνται από το σύνολο των κοινωνικών 
εταίρων, να συμβάλουν με συγκεκριμένο τρόπο στη διασφάλιση της συνεκτίμησης των 
συμφερόντων των καταναλωτών ενέργειας σε μια κοινωνική, περιβαλλοντική και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται ευρεία συναίνεση ως προς το ότι οι μηχανισμοί της 
αγοράς δεν είναι σε θέση από μόνοι τους να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα· ως εκ τούτου, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί 
στις υποχρεώσεις καθολικής δημόσιας υπηρεσίας, στις λοιπές υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας (ΥΔΥ) και στα δικαιώματα των καταναλωτών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κράτη μέλη έχουν 
προβεί σε περιορισμένη χρήση των στοχευμένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας για 
την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων καταναλωτών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον ρόλο που προορίζεται 
αποκλειστικά για τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ), οι οποίες θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητες από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα και να διαθέτουν 

                                               
2 ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σελ. 34.
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αρμοδιότητα παρακολούθησης των αγορών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των 
τιμών και όλων των συστατικών στοιχείων αυτών, καθώς και αρμοδιότητα παρέμβασης 
και επιβολής κυρώσεων εάν είναι απαραίτητο, 

Η φύση του χάρτη

1. τονίζει την απόλυτη ανάγκη για έναν πιο δεσμευτικής φύσεως χάρτη, προκειμένου να 
διασφαλίζονται και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών·

2. προτείνει, συνεπώς, τη μεταφορά/μετατροπή του εν λόγω χάρτη σε νομοθετικό έγγραφο, 
ή έστω τη συμπερίληψή του στο Παράρτημα Α των οδηγιών για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως προβλέπεται να τροποποιηθούν από τις 
προτάσεις της «τρίτης δέσμης»·

3. υπογραμμίζει την ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία του χάρτη ως εργαλείου ενημέρωσης 
που συγκεντρώνει, αποσαφηνίζει και εδραιώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών 
ενέργειας όπως αυτά ήδη έχουν εγκριθεί στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ· χαιρετίζει 
ως εκ τούτου το σχέδιο της Επιτροπής να αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο σχετικά με 
τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας·

Πρόσβαση στα δίκτυα και στον εξοπλισμό μεταφοράς και διανομής

4. τονίζει ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου δικαιούνται να 
χαίρουν του καθολικού δικαιώματος σύνδεσης στα δίκτυα και προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου σε τιμολόγια και τιμές που θα είναι εύλογες, διαφανείς, σαφώς 
συγκρίσιμες και δεν θα εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
προσαρμοσμένων τιμών και τιμολογίων όπως προκύπτουν από τους αντίστοιχους 
μηχανισμούς τιμαριθμοποίησης αυτών·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των 
καταναλωτών και ότι πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο αποσύνδεσης από το δίκτυο· τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν έναν ύστατο 
προμηθευτή και να ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές· ένας τέτοιος μηχανισμός θα 
πρέπει να θεσπισθεί μέσω της εθνικής νομοθεσίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο καταναλωτής δύναται να αλλάξει 
προμηθευτή εύκολα, χωρίς χρέωση και εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει
τον ένα μήνα·

Τιμολόγια, τιμές

7. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου θα πρέπει να είναι 
εύλογες, εύκολα και σαφώς συγκρίσιμες, και διαφανείς, και θα πρέπει επίσης να 
βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ενέργειας. Η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα
των δημοσιευμένων τιμών, τιμολογίων, μηχανισμών τιμαριθμοποίησης των τιμών και των 
όρων αυτών πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω μέσω κατανοητών και εύκολα 
προσβάσιμων μεθόδων ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας που θα 
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κοινοποιούνται εκ των προτέρων και θα παρακολουθούνται ή θα εγκρίνονται από τις
ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

8. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να χρηματοδοτήσει πιλοτικά προγράμματα για 
τον εφοδιασμό των επιμέρους καταναλωτών με «ευφυή συστήματα μέτρησης», τα οποία 
θα αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο 
χρήσης·  

Ενημέρωση / συμβάσεις

9. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης πρότυπων δελτίων τιμολογίου που θα 
χρησιμοποιούνται από όλους τους προμηθευτές, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και 
η συγκρισιμότητα αυτών, καθώς και την ανάγκη να γίνεται αναφορά στα δικαιώματα των 
καταναλωτών στους ιστοτόπους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 
και των ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ενιαίο γεωγραφικό σημείο υποβολής αιτήσεων 
ενημέρωσης εκ μέρους των καταναλωτών· 

11. είναι της γνώμης ότι στους ιστοτόπους των προμηθευτών και των ανεξάρτητων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει να διατίθεται προσομοιωτής τιμολόγησης· υπογραμμίζει 
ότι οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά –τουλάχιστον κάθε έξι μήνες–
για την κατανάλωση ενέργειας που πραγματοποιούν·

Κοινωνικά μέτρα

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν προβεί σε περιορισμένη 
χρήση των στοχευμένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) για την εξυπηρέτηση 
ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, καθώς και για το γεγονός ότι μόνο ένας πολύ 
περιορισμένος αριθμός κρατών μελών έχει διαμορφώσει κάποιου είδους προκαθορισμένο
κοινωνικό τιμολόγιο· καλεί δε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τέτοια προκαθορισμένα 
κοινωνικά τιμολόγια·

13. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά των κρατών μελών που δεν έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ΥΔΕ όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 2003/54/ΕΚ και
2003/55/ΕΚ·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης στον τομέα της ενέργειας 
τα οποία θα αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ενεργειακής πενίας, και να κοινοποιήσουν 
αυτά τα μέτρα στον ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας· ζητεί από τον ευρωπαϊκό Οργανισμό να παρακολουθεί σε συνεργασία με τις 
εθνικές αρχές τα εν λόγω μέτρα και να κοινοποιεί τα επιτυχή μέτρα μεταξύ αυτών·

Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ)

15. υπογραμμίζει την ύπαρξη ΕΡΑ στα κράτη μέλη, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σήμερα διαθέτουν περιορισμένες αρμοδιότητες·
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16. είναι της γνώμης ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) πρέπει να είναι ανεξάρτητες από 
οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα και να διαθέτουν τουλάχιστον τις εξής 
αρμοδιότητες:

- να παρακολουθούν την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και να 
παρεμβαίνουν επιβάλλοντας τις δέουσες κυρώσεις,

- να εγκρίνουν τα τιμολόγια των δικτύων ενέργειας και ενδεχομένως τους μηχανισμούς 
τιμαριθμοποίησης αυτών,

- να παρακολουθούν τις τιμές και όλα τα συστατικά τους στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών τιμαριθμοποίησης αυτών,

- να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να επιβάλλουν την ενημέρωση των καταναλωτών 
από τους παρόχους,

- να προστατεύουν τους καταναλωτές από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να 
συνεργάζονται, εν προκειμένω, με τις αρμόδιες αρχές στον τομέα του ανταγωνισμού·

17. οι ΕΡΑ θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία μέσα για την παρακολούθηση των 
προσφορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στην αγορά. Συνεπώς, θα πρέπει να 
διαθέτουν πρόσβαση σε όλα τα καθοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν τις τιμές, μεταξύ 
των οποίων τουλάχιστον στους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων αερίου και 
τους τύπους δεικτών·

18. τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των αρμοδιοτήτων των ΕΡΑ στο άρθρο 22γ της οδηγίας
2003/54/ΕΚ (ηλεκτρική ενέργεια) και στο άρθρο 24γ της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (αέριο)·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στις 
δραστηριότητες των ΕΡΑ που συντονίζονται από τον ευρωπαϊκό Οργανισμό·

Παράπονα

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα κοινό σημείο υποβολής των παραπόνων των 
καταναλωτών·

21. σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπισθεί ανεξάρτητος διαμεσολαβητής για θέματα 
ενέργειας, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την αποτελεσματική εξέταση των παραπόνων·

Οργανώσεις καταναλωτών

22. αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών για την εξασφάλιση του 
μέγιστου βαθμού δραστηριοποίησης προς επίτευξη υψηλού επιπέδου δικαιωμάτων των 
καταναλωτών ενέργειας·

o

o         o
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23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας υφίστανται μεν σήμερα, αλλά ορίζονται σε
διαφορετικά έγγραφα της ΕΕ και συχνά δεν μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία. Ως εκ 
τούτου, είναι έντονη η ανάγκη αποσαφήνισης, εδραίωσης και συμπλήρωσης αυτών των 
δικαιωμάτων. Με αυτή την έννοια, ο χάρτης αποτελεί μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία.

Στην ανακοίνωσή της τής 5ης Ιουλίου 2007 με τίτλο «Προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας» (COM (2007)986), η Επιτροπή υποδεικνύει 
ενδεχόμενα στοιχεία ενός μελλοντικού χάρτη, ο οποίος θα παρουσιάζει με απλό, κατανοητό 
τρόπο την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία και ενδεχόμενα στοιχεία μελλοντικής δράσης.

Η Επιτροπή δεν προβλέπει τον μελλοντικό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας 
ως νομικό έγγραφο.
Σε αντίθεση με την Επιτροπή, η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι ο χάρτης θα πρέπει να έχει 
νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα ή έστω να ενσωματωθεί ως παράρτημα σε κάποιο νομικό 
μέσο, στις οδηγίες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2003/54/ΕΚ) και για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (2003/55/ΕΚ).

Η εισηγήτρια επίσης χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει τον αποκαλούμενο 
«κατάλογο ελέγχου για την ενέργεια», ένα ενημερωτικό εργαλείο δηλαδή που θα 
διαμορφωθεί από τα κράτη μέλη και θα διατίθεται στο διαδίκτυο, παρέχοντας καθοδήγηση 
και πρακτικές πληροφορίες στον καταναλωτή. Εντούτοις, τονίζει ότι αυτός ο τεχνικός 
«κατάλογος ελέγχου για την ενέργεια» δεν συνιστά αποδεκτό υποκατάστατο του «Χάρτη 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας».

II. Κατάλογος των δικαιωμάτων των καταναλωτών:

Το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής παραθέτει τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να 
εστιάσει ο μελλοντικός χάρτης:
- βοήθεια κατά τη διαμόρφωση σχεδίων για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων πολιτών της ΕΕ 
στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας,
- βελτίωση του ελάχιστου επιπέδου των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους πολίτες, 
βοηθώντας τους να διαλέξουν μεταξύ των διαφόρων επιλογών προμηθευτή και είδους 
ενέργειας,
- πρόσβαση σε επαρκή επίπεδα ενέργειας και σε λογικές τιμές,
- μείωση της γραφειοκρατίας όταν οι καταναλωτές αλλάζουν προμηθευτή,
- προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές εμπορίας,
- επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
- ενημέρωση για τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και τα συναφή μοντέλα 
συμπεριφοράς,
- εκπροσώπηση των καταναλωτών.
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Η εισηγήτρια θα ήθελε εδώ να τονίσει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία έχουν σημασία για να 
εξασφαλιστούν καλύτερα δικαιώματα των καταναλωτών, χωρίς βέβαια ο κατάλογος να είναι 
εξαντλητικός.

A. Πρόσβαση σε προμήθεια και σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου έχουν το δικαίωμα στην 
καθολική υπηρεσία, δηλαδή το δικαίωμα να προμηθεύονται συγκεκριμένη ποιότητα σε
εύλογες, εύκολα και σαφώς συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές. Η διαφάνεια και η 
προβλεψιμότητα των δημοσιευμένων τιμολογίων των δικτύων, και ενδεχομένως και των 
μηχανισμών τιμαριθμοποίησής τους, θα βελτιωθεί περαιτέρω μέσω κατανοητών και εύκολα 
προσβάσιμων μεθόδων υπολογισμού ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας, που 
θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων και θα εγκρίνονται από τις ανεξάρτητες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές. Οι εν λόγω αρχές θα διασφαλίζουν επιπλέον ότι τα τιμολόγια των δικτύων 
δεν εισάγουν διακρίσεις. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των καταναλωτών και προστατευτικά 
μέτρα θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αποσύνδεση από το 
δίκτυο. Η αποσύνδεση θα πρέπει να θεωρείται ανεπιθύμητη λύση σε περίπτωση μη πληρωμής 
λογαριασμών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν έναν ύστατο προμηθευτή (διά νόμου) και 
να ενημερώσουν σχετικά τους καταναλωτές.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε 
ιδιωτικά ή δημόσια συμφέροντα και να διαθέτουν αρμοδιότητα παρακολούθησης της 
πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια και στο αέριο και να παρεμβαίνουν επιβάλλοντας τις 
κατάλληλες κυρώσεις. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο επιλέξιμος πελάτης δύναται πράγματι να 
αλλάξει προμηθευτή εύκολα και χωρίς χρέωση. Η απαιτούμενη περίοδος για τη μεταφορά σε 
νέο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου δεν θα πρέπει συνεπώς να υπερβαίνει τον ένα 
μήνα.

B. Τιμολόγια, τιμές και παρακολούθηση

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι λογικές. 
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν δωρεάν διαφανείς 
πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές, τα τιμολόγια, τους μηχανισμούς 
τιμαριθμοποίησης και τους πρότυπους όρους και προϋποθέσεις. Έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν λογαριασμούς ενέργειας βάσει της πραγματικής τους κατανάλωσης ενέργειας.

Θα πρέπει να προσφέρεται στους ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας η δυνατότητα να 
επιλέξουν μεταξύ πολλών μεθόδων πληρωμής, ώστε να μην γίνεται διάκριση εις βάρος των 
ευάλωτων καταναλωτών. Μεταξύ των μεθόδων πληρωμής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
δωρεάν προπληρωμένα συστήματα μέτρησης και συστήματα υπολογισμού τιμολογίων. Κάθε 
διαφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις θα αντικατοπτρίζει το κόστος των διαφόρων 
συστημάτων πληρωμής για τον προμηθευτή.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει και να χρηματοδοτήσει πιλοτικά 
προγράμματα για τη χρήση μεμονωμένων συστημάτων μέτρησης σε ανταγωνιστικές τιμές 
που θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατανάλωση ενέργειας και πληροφορίες σχετικά με 
τον χρόνο χρήσης (τα αποκαλούμενα «ευφυή συστήματα μέτρησης»).

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία 
προκειμένου να παρακολουθούν τις προσφορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στην αγορά.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα καθοριστικά στοιχεία που 
διαμορφώνουν τις τιμές, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των όρων και προϋποθέσεων 
των συμβάσεων αερίου, τους τύπους δεικτών, κ.λπ. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να έχουν 
αρμοδιότητα παρέμβασης και επιβολής των κατάλληλων κυρώσεων. Θα πρέπει να 
παρουσιάζουν στο κοινό τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των τιμών, καθιστώντας 
δυνατή τη σύγκριση των τιμών και των βασικών προϋποθέσεων των διαθέσιμων προσφορών.

Γ. Ενημέρωση

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν αντικειμενική και διαφανή 
ενημέρωση σχετικά με τις ισχύουσες τιμές, τα τιμολόγια και τους μηχανισμούς 
τιμαριθμοποίησης, καθώς και για τους πρότυπους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιλαμβάνονται στα πρότυπα δελτία τιμολογίων, όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ηλεκτρικής ενέργειας και στη χρήση αυτών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη 
συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε 
προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος με τρόπο εναρμονισμένο και κατανοητό στα δελτία 
τιμολογίου εντός των κρατών μελών, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση.

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον 
με παραπομπές στις υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπως ιστοσελίδες για παράδειγμα, όπου 
παρέχονται δημοσίως στον ιστότοπο του προμηθευτή πληροφορίες σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ως προς τις ελάχιστες εκπομπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα 
που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων 
του προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος και, κατόπιν αιτήματος, οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές «γραπτώς, εάν ζητηθεί».

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές ενέργειας έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης, μέσω ή μαζί με τους 
λογαριασμούς τους, τις συμβάσεις ή άλλου είδους συναλλαγές, αποδείξεις κ.λπ. σχετικά με α) 
τις τρέχουσες πραγματικές τιμές και την πραγματική κατανάλωση, τουλάχιστον μία φορά 
κάθε έξι μήνες· β) τον μηχανισμό τιμαριθμοποίησης των τιμών και κάθε μεταβολή αυτού· γ) 
σύγκριση ανά έτος της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας· δ) σύγκριση με δεδομένα 
αναφοράς χρήστη ενέργειας· ε) στοιχεία επικοινωνίας για αντικειμενική ενημέρωση σχετικά 
με τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, τα χαρακτηριστικά του τελικού 
χρήστη και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, και στ) συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στην 
παρεχόμενη ενέργεια. 
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Οι προμηθευτές και οι διαχειριστές των δικτύων θα πρέπει, στο πλαίσιο των δικών τους 
ευθυνών, να εγκαταστήσουν εύκολα προσβάσιμες και ποιοτικές τηλεφωνικές γραμμές 
βοήθειας για την επαρκή αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης και άλλων ζητημάτων που 
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι υπολογισμοί των τιμολογίων θα πρέπει να διατίθενται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
και τον προμηθευτή, και οι πληροφορίες σχετικά με την τιμή ανά kWh θα πρέπει να 
δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν τα κρούσματα περιοριστικών 
συμβατικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών αποκλειστικότητας, οι οποίες 
ενδέχεται να αποτρέπουν ή να περιορίζουν την επιλογή του εκάστοτε καταναλωτή. Όπου 
είναι απαραίτητο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν για τέτοιου είδους 
πρακτικές τις αρμόδιες σε θέματα ανταγωνισμού εθνικές αρχές και να συνεργάζονται με 
αυτές.

Δ. Κοινωνικά μέτρα

Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής πενίας στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ενέργεια και να κοινοποιήσουν τα 
εν λόγω μέτρα στον ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας. 

Η ενεργειακή πενία αποτελεί ολοένα και οξύτερο πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη.
Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ο ρόλος και η ανεξαρτησία των ΕΡΑ έχουν 
μεγάλη σημασία. Ο ευρωπαϊκός Οργανισμός Ρυθμιστικών Αρχών θα πρέπει επίσης να 
αναλάβει ευθύνη παρακολουθώντας την πρόοδο των κρατών μελών και κοινοποιώντας τα 
επιτυχή μέτρα των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 
ενεργειακής πενίας.
Ενεργειακή πενία σημαίνει ένα νοικοκυριό που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να 
διαθέτει αξιοπρεπή οικιακή θέρμανση – βάσει των επιπέδων που προτείνει η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας: 18 βαθμοί Κελσίου για κάθε κατοικούμενο χώρο παρουσία ανθρώπων. 
Επίσης, συμπεριλαμβάνει την ικανότητα αγοράς άλλων υπηρεσιών οικιακής ενέργειας σε 
λογικό κόστος. Ένα νοικοκυριό πάσχει από ενεργειακή πενία εάν το μερίδιο των ενεργειακών 
δαπανών στο σύνολο των οικιακών δαπανών είναι υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου 
ενεργειακών δαπανών. Οι συγκεκριμένοι ευρωπαίοι καταναλωτές ενέργειας (με ειδικές 
ανάγκες λόγω αναπηριών ή κακής οικονομικής κατάστασης) θα πρέπει να επωφεληθούν από 
ειδικές τιμές για παροχή βασικών ενεργειακών υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες 
καταναλωτών για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και ευημερίας, σε 
λογικές τιμές ή, όπου είναι απαραίτητο, δωρεάν.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κράτη μέλη έχουν προβεί σε περιορισμένη χρήση 
των στοχευμένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων 
καταναλωτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν και να δημοσιεύσουν έναν ορισμό 
του όρου «ευάλωτοι καταναλωτές» – χωρίς περαιτέρω αίτηση εκ μέρους των ίδιων των 
ευάλωτων καταναλωτών – που θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής 
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ενέργειας και αερίου, όπου η παροχή αερίου καλύπτει τις βασικές οικιακές ανάγκες. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παροτρυνθεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 
κρατών μελών που αμελούν την υιοθέτηση και εφαρμογή του εν λόγω ορισμού.

III. Η ανεξαρτησία και ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ)

Οι ΕΡΑ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο συμφέρον και να 
διαθέτουν τις αρμοδιότητες που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται πλήρως στον ρόλο 
τους στην αναβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση των 
διαθέσιμων στην αγορά προσφορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε όλα τα καθοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν τις τιμές.

Οι ΕΡΑ θα πρέπει να παρακολουθούν τα κρούσματα περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των ρητρών αποκλειστικότητας, οι οποίες ενδέχεται να αποτρέψουν ή 
να περιορίσουν την επιλογή των καταναλωτών. Όπου ενδείκνυται, οι ΕΡΑ θα πρέπει να 
ενημερώνουν για αυτές τις πρακτικές και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες σε θέματα 
ανταγωνισμού εθνικές αρχές.

Οι αρμοδιότητες των ΕΡΑ πρέπει να ενσωματωθούν στο άρθρο 22γ της οδηγίας 2003/54/ΕΚ
(ηλεκτρική ενέργεια) και στο άρθρο 24γ της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
Υπάρχει, επίσης, ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις δραστηριότητες των ΕΡΑ 
που θα συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό.
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