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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé című közleményről
(2008/2006(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/54/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló bizottsági javaslatra (COM(2007)0528), 

– tekintettel a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági 
javaslatra (COM(2007)0529), 

– tekintettel a 2007. február 15-i 6271/07 sz. tanácsi dokumentum tanácsi 
következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság „Európai Energiapolitika” című közleményére (COM(2007)0001),

– tekintettel a Bizottság „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai 
gáz- és villamosenergia-ágazatról” című közleményére (COM(2006)0851),

– tekintettel a Bizottság „Jelentés az EU villamosenergia- és földgázipari szabályozási 
keretének végrehajtása” című belső munkadokumentumára (SEC(2006)1709), amely a 
Bizottság közleményének (COM(2006)0841) kísérő dokumentuma,

– tekintettel a Bizottság „Európai Uniós energiapolitikai adatok” című belső 
munkadokumentumára (SEC(2007)0012), 

– tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 
2004. április 26-i 2004/67/EK tanácsi irányelvre 1, 

– tekintettel az Európai Energia Szabályozóknak a 2003. november 11-i 2003/796/EK 
bizottsági határozat 3. cikk (8) bekezdése szerint a 2006. január 1–2006. december 31. 
időszakról készített, a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságok európai 
csoportjának létrehozása tárgyában – az Európai Energiaipari Szabályozók Tanácsa
(CEER) és a Villamosipari és Gázipari Európai Szabályozói Csoportja (ERGEG), az 
Európai Parlament, a Miniszterek Tanácsa és az Európai Bizottság minden tagja számára 
– kiadott éves jelentésére2,

– tekintettel a 2007. március 8–9-i Európai Tanácsnak az Európai Tanács európai 
energiapolitikára vonatkozó cselekvési tervének (2007–2009) jóváhagyására vonatkozó 
elnökségi következtetéseire (7224/07), 

                                               
1 HL L 127., 2004.4.29., 92. o.

 7HL L 296., 2003.11.14., 34. o.
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– tekintettel „Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé” című bizottsági 
közleményre (COM(2007)0386),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel a társadalmi integráció és az általános esélyegyenlőség elvei azt jelentik, hogy az 
Unió minden egyes polgára számára alapvető fontosságú, hogy az energiához 
megfizethető hozzáféréssel rendelkezzen,

B. mivel a tagállamoknak tovább kell lépniük az energiaszegénység leküzdésében, hiszen a
megfelelő energiaellátás a polgárok társadalmi és gazdasági életben való sikeres 
részvételének kulcsfontosságú alkotóeleme,

C. mivel az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felhívja és ösztönzi a 
kormányokat, az energetikai szabályozó hatóságokat és az összes szociális partner révén 
képviselt iparágat az energiafogyasztók érdekeinek figyelembe vételét biztosító konkrét 
hozzájárulás megtételére az EU szociális, környezeti és versenyképes energiapiacán,

D. mivel széles körű az egyetértés abban, hogy a piaci mechanizmusok önmagukban nem 
képesek biztosítani, hogy az energetikai ágazat a fogyasztók legjobb érdekei szerint 
működjön; ezért nyomatékos hangsúlyt kell fektetni az egyetemes közszolgáltatási 
kötelezettségekre, más közszolgáltatási kötelezettségekre (PSO) és a fogyasztók jogaira,

E. mivel a rendelkezésre álló adatok azt jelzik, hogy a tagállamok csak korlátozottan éltek a 
jól meghatározott egyetemes közszolgáltatási kötelezettségekkel a védelemre szoruló 
fogyasztók érdekében,

F. mivel nyomatékos hangsúlyt kell helyezni a nemzeti szabályozó hatóságok (NSZH) 
szerepére, amelyeknek bármilyen köz- vagy magánérdekektől függetleneknek kell 
lenniük, és ellenőrzési hatáskörrel kell rendelkezniük az energiapiac tekintetében, 
beleértve az árak és azok minden összetevőjének ellenőrzését és szükség esetén a 
beavatkozást és szankciók meghozatalát, 

A Charta jellege 

1. hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükség van egy kötelezőbb érvénnyel bíró Chartára a 
fogyasztók jogainak hatékony biztosítása és alkalmazása érdekében; 

2. indítványozza ezért, hogy ültessék át/alakítsák át ezt a chartát jogi aktussá, vagy legalább 
vegyék fel a villamos energia és a földgáz belső piacáról szóló irányelvek „Harmadik 
Csomag” javaslattal módosított „A” mellékletébe; 

3. hangsúlyozza, hogy a Charta – mint a meglévő EU-jogszabályokban elfogadott, 



PR\707755HU.doc 5/12 PE402.546v01-00

Külső fordítás

HU

energiával kapcsolatos fogyasztói jogokat összegyűjtő, tisztázó és megerősítő 
információs eszköz – többletértékkel bírhat, és ezért üdvözli a fogyasztók energiával 
kapcsolatos jogait tartalmazó internetes eszköz kidolgozására irányuló bizottsági tervet;

Hozzáférés a szállító és elosztó hálózatokhoz, illetve berendezésekhez 

4. hangsúlyozza, hogy az európai villamosenergia- és gázfogyasztóknak jogukban áll azon
egyetemes joguk gyakorlása, hogy kapcsolódjanak a hálózatokhoz, és méltányos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és egyértelműen összehasonlítható díjszabások és 
árak mellett – beleértve az indexálási mechanizmusokból adódóan kiigazított árakat és 
díjszabásokat –részesüljenek a villamosenergia- és gázellátásban; 

5. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a fogyasztóvédelemre, és 
biztosítékokat kell nyújtani a fogyasztók ellátásból való kizárásának megakadályozására; 
a tagállamoknak ki kell jelölniük egy legvégső szolgáltatót, és erről tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat; ezt a mechanizmust nemzeti jogszabálynak kell létrehoznia;

6. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a fogyasztók számára, hogy legfeljebb egy 
hónapos időszakon belül, külön díj fizetése nélkül, egyszerűen szolgáltatót válthassanak;

Díjszabások, árak 

7. hangsúlyozza, hogy az európai villamosenergia- és gázáraknak méltányosnak, könnyen és 
egyértelműen összehasonlíthatónak, valamint átláthatónak kell lenniük, illetve a 
tényleges energiafogyasztáson kell alapulniuk. A közzétett árak, díjszabások, indexálási 
mechanizmusok és feltételek átláthatóságát és kiszámíthatóságát tovább kell javítani 
érthető és könnyen hozzáférhető számítási módszerek vagy bármely más közlési mód
révén, amelyeket a független nemzeti szabályozó hatóságokkal előzetesen közölni, illetve
ellenőriztetni vagy jóvá kell hagyatni;

8. kéri a Bizottságot, hogy fejlesszen ki és finanszírozzon olyan kísérleti projekteket, 
amelyek lehetővé teszik az egyéni fogyasztók olyan „intelligens fogyasztásmérőkkel”
történő ellátását, amelyek pontosan tükrözik a tényleges energiafogyasztást és a használat 
idejét; 

Tájékoztatás / szerződések

9. hangsúlyozza a minden szolgáltató által alkalmazandó, szabványos számlák 
kialakításának szükségességét a számlák átláthatóságának, összehasonlíthatóságának 
fokozása érdekében, és azt, hogy a villamos energia- és gázszolgáltató cégek, valamint a 
független nemzeti szabályozó hatóságok honlapjukon utaljanak a fogyasztói jogokra;

10. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre egyetlen kapcsolattartó pontot minden
fogyasztói információ iránti megkeresés tekintetében;
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11. véleménye szerint a szolgáltatók és a nemzeti szabályozó hatóságok webhelyein díjtétel-
szimulátorokat kell elhelyezni; hangsúlyozza, hogy a fogyasztókat rendszeresen –
legalább hathavonta – tájékoztatni kell energiafogyasztásukról;

Szociális intézkedések

12. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a tagállamok csak korlátozottan éltek a jól 
meghatározott egyetemes közszolgáltatási kötelezettségekkel (PSO) a védelemre szoruló 
fogyasztók érdekében, és csak nagyon kis számú tagállam alakított ki szociális 
alapdíjszabást; és felkéri a tagállamokat, hogy szabjanak meg ilyen szociális 
alapdíjszabást;

13. felhívja a Bizottságot, hogy foganatosítson intézkedéseket azokkal a tagállamokkal 
szemben, amelyek nem teljesítették a 2003/54/EK és a 2003/55/EK irányelvekben 
megszabott egyetemes közszolgáltatási kötelezettségeiket;

14. felhívja a tagállamokat, hogy készítsenek nemzeti energiaügyi cselekvési terveket az 
energiaszegénység leküzdésére, és közöljék ezeket az intézkedéseket a szabályozói 
együttműködés európai ügynökségével; felhívja az Európai Hivatalt, hogy a nemzeti 
hatóságokkal együtt ellenőrizze ezeket az intézkedéseket, és adjon tájékoztatást a sikeres 
intézkedésekről;

Nemzeti szabályozó hatóságok (NSZH-k)

15. hangsúlyozza, hogy léteznek NSZH-k a tagállamokban, de sajnálattal tapasztalja, hogy 
jelenleg korlátozott a hatáskörük;

16. az a véleménye, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak (NSZH) függetleneknek kell 
lenniük bármilyen köz- vagy magánérdektől, és legalább a következő hatáskörökkel kell 
rendelkezniük:

- a villamosenergia- és gázhálózathoz való hozzáférés ellenőrzése és a megfelelő 
szankciók útján történő beavatkozás,

- a hálózati díjszabások és esetlegesen az indexálási mechanizmusaik jóváhagyása,
- az árak és összetevőik – beleértve indexálási mechanizmusaikat is – ellenőrzése,
- a szolgáltatók által nyújtott fogyasztói tájékoztatás nyomon követése, ellenőrzése és 

érvényesítése
- a fogyasztók védelme a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és 

együttműködés e tekintetben az illetékes versenyhatóságokkal;

17. A NSZH-knak megfelelő eszközökkel kell ahhoz rendelkezniük, hogy ellenőrizzék a 
piacon meglévő villamosenergia- és gázkínálatot. Ezért hozzáféréssel kell rendelkezniük 
az árakat meghatározó minden döntő tényezőhöz, beleértve legalább a gázszolgáltatási 
általános szerződéses feltételeket és az indexképleteket; 

18. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a NSZH-k hatáskörét belefoglalják a 
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2003/54/EK (villamos energia) irányelv 22c. cikkébe, és a 2003/55/EK (gáz) irányelv 
24c. cikkébe;

19. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a NSZH-k tevékenységeikben – az Európai 
Hivatal koordinálásával – átfogó európai megközelítést alkalmazzanak;

Panaszok

20. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre közös kapcsolattartási pontot a fogyasztói 
panaszok számára;

21. minden tagállamban ki kell nevezni egy független energiaügyi ombudsmant, akit meg 
kell bízni a panaszok hatékony kezelésével;

Fogyasztói szervezetek

22. elismeri a fogyasztói szervezetek fontos szerepét annak biztosításában, hogy minden 
tőlük telhetőt megtesznek az energiafogyasztói jogok magas szintű megvalósulásáért;

o

o o

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.



PE402.546v01-00 8/12 PR\707755HU.doc

Külső fordítás

HU

INDOKOLÁS

I. Bevezetés

Már léteznek energiafogyasztói jogok, de különböző EU-dokumentumokba vannak 
belefoglalva, és gyakran nincsenek átültetve a nemzeti jogszabályokba. Ezért nagy szükség 
van ezeknek a jogoknak a tisztázására, megerősítésére és kiegészítésére. Ezért a Charta 
üdvözlendő kezdeményezésnek számít.

A Bizottság „Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé” című, 2007. július 5-i 
közleményében (COM (2007)986) megnevezi a jövőbeli Charta lehetséges elemeit, amelyben 
a meglévő közösségi jogszabályok és a jövőbeli cselekvés lehetséges elemei szerepelnek 
érthető módon leírva.

A Bizottság az Energiafogyasztók Jogainak jövőbeli Chartáját nem jogi aktusnak szánja. 
A Bizottsággal ellentétben az előadó azon a véleményen van, hogy a Chartának jogilag
kötelező érvényűnek kell lennie, vagy legalább jogi aktusba kell foglalni és ahhoz 
mellékletként kell csatolni – a villamos energia belső piacáról (2003/54/EC) vagy a földgáz 
belső piacáról (2003/55/EC) szóló irányelvekhez. 

Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát is, hogy megfogalmazza az úgy nevezett 
„energiaügyi ellenőrzőlistát”, azt a tagállamok által kidolgozandó és az interneten 
közzéteendő információs eszközt, amely útmutatással és gyakorlati tájékoztatással szolgál a 
fogyasztók számára. Mindamellett kiemeli, hogy ez a technikai jellegű „Energia 
Ellenőrzőlista” nem helyettesítheti „Az Energiafogyasztók Jogainak jövőbeli Chartáját”.

II. A fogyasztók jogainak felsorolása:

A Bizottság konzultációs dokumentuma felsorolja azokat a kérdéseket, amelyekre a jövőbeli 
Chartának összpontosítania kell:
- támogatás a leginkább védelemre szoruló EU-polgárok számára az emelkedő energiaárakkal 
való megküzdéshez segítséget nyújtó rendszerek kidolgozásához,
- a polgárok számára rendelkezésre álló információ minimális szintjének javítása annak 
érdekében, hogy jobban tudjanak választani a szolgáltatók és a szolgáltatási lehetőségek 
között,
- hozzáférés a megfelelő szintű energiához és ésszerű árakhoz,
- szolgáltatóváltás esetén a bürokratikus adminisztráció csökkentése,
- a fogyasztók védelme a tisztességtelen értékesítési gyakorlatokkal szemben,
- a fogyasztók jogainak érvényesítése,
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- tájékoztatás a hatékony energiafelhasználáshoz szükséges intézkedésekről és 
viselkedésmintákról,
- a fogyasztók képviselete.

Az előadó a teljesség igénye nélkül a következőkben ki szeretné emelni a fogyasztói jogok 
fejlesztése szempontjából jelentős elemeket.

A. Hozzáférés az ellátáshoz és a szállító- és elosztóhálózatokhoz 

Az európai villamosenergia- és gázfogyasztóknak joguk van arra, hogy egyetemes 
szolgáltatásban részesüljenek, azaz hogy joguk legyen a meghatározott minőségű villamos 
energiával való ellátásra, ésszerű, könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható 
árakon. A közzétett árak, hálózati díjszabások, és adott esetben indexálási mechanizmusaik 
átláthatóságát és kiszámíthatóságát tovább kell javítani érthető és könnyen hozzáférhető 
számítási módszerek révén, vagy más közlési módokkal, amelyeket a független nemzeti 
szabályozó hatóságokkal előzetesen közölni és ellenőriztetni kell, vagy jóvá kell hagyatni. 
Ezek a továbbiakban azt is biztosítják, hogy a hálózati díjszabások ne vezessenek 
megkülönböztetéshez. 

Különös figyelmet kell fordítani a fogyasztóvédelemre, és biztosítékokat kell nyújtani a 
hálózati csatlakozásból való kizárás megakadályozására. A fizetés elmaradása esetén az 
energiaellátásból való kizárás nem kívánatos megoldásnak tekintendő. A tagállamoknak ki 
kell jelölniük (jogszabállyal) egy végső szolgáltatót, és erről tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat. 

A nemzeti szabályozó hatóságoknak (NSZH) bármilyen köz- vagy magánérdektől 
függetlennek kell lenniük, és hatáskörrel kell rendelkezniük a villamos energiához és gázhoz 
való hozzáférés ellenőrzésére és a megfelelő szankciókkal történő beavatkozásra. 

A tagállamok biztosítják, hogy a jogosult fogyasztók külön díj fizetése nélkül ténylegesen 
egyszerűen válthassanak szolgáltatót. Az új villamosenergia- vagy gázszolgáltatóra való 
áttéréséhez szükséges időszak nem haladhatja meg az egy hónapot.

B. Díjszabások, árak és ellenőrzés

Az európai villamosenergia- és gázáraknak ésszerűnek kell lenniük. Az európai
energiafogyasztók számára díjmentesen átlátható információt kell biztosítani a szolgáltatások 
igénybevételére alkalmazandó árakról és díjszabásokról, az indexálás mechanizmusairól és az 
általános szerződési feltételekről. Joguk van arra, hogy a tényleges energiafogyasztáson 
alapuló számlákat kapjanak.

Az európai energiafogyasztók számára többféle fizetési mód közül kell választási lehetőséget 
felajánlani, hogy a védelemre szoruló fogyasztókat ne érje megkülönböztetés, melybe 
beletartozik az előre kifizetett mérőóra és a külön díj nélkül működő díjtételszámláló. Az 
általános szerződési feltételekben semmilyen különbség nem tükrözheti az eltérő fizetési 
rendszert nyújtó szolgáltató költségeit. 



PE402.546v01-00 10/12 PR\707755HU.doc

Külső fordítás

HU

Az Európai Bizottságnak olyan kísérleti projekteket kell kifejlesztenie és támogatnia, amelyek 
lehetővé teszik az egyéni fogyasztók számára olyan versenyképes árfekvésű egyéni mérőórák 
használatát, amelyek pontosan tükrözik a tényleges energiafogyasztást, és a használat idejéről 
szolgáltatnak információkat (úgynevezett „intelligens” merőórák).

A nemzeti szabályozó hatóságoknak megfelelő eszközökkel kell ahhoz rendelkezniük, hogy 
ellenőrizzék a piacon meglévő villamosenergia- és gázkínálatot. Ezért hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az árakat meghatározó minden döntő tényezőhöz, beleértve legalább a 
gázszolgáltatás általános feltételeit és az indexképleteket. Szükség esetén kellő hatáskörrel 
kell ahhoz rendelkezniük, hogy beavatkozhassanak és megfelelő szankciókat 
foganatosítsanak. Az árellenőrzés eredményeit úgy kell a nyilvánosság elé tárniuk, hogy 
lehetséges legyen a rendelkezésre álló ajánlatok árainak és alapvető feltételeinek 
összehasonlítása.

C. Tájékoztatás

Az európai energiafogyasztók számára objektív és átlátható információkat kell biztosítani a 
villamos energia szolgáltatások igénybevételére alkalmazandó árakról és díjszabásokról és 
indexálási mechanizmusokról, valamint az általános szerződési feltételekről, amelyeknek 
szerepelnie kell a szabványos számlákon, nemzeti és közösségi szinten egyaránt;

Az európai villamosenergia-fogyasztók tájékoztatást kapnak minden egyes energiaforrás 
részarányáról a szolgáltató által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó 
összetételében; a tagállamokon belül a számlákon összehangolt és érthető módon, úgy 
feltüntetve, hogy ezáltal egyszerűvé váljon az összehasonlítás.

Az európai villamosenergia-fogyasztókat tájékoztatják legalább a meglévő hivatkozási 
forrásokra - például webhelyekre - mutató hivatkozásokkal, ahol tájékoztatás olvasható a 
környezetre gyakorolt hatásokról, legalább a szolgáltató honlapján a szolgáltató által a 
megelőző évben felhasznált összes energiahordozó által termelt villamosenergiából adódó 
CO2 kibocsátásról , valamint a radioaktív hulladékról , és kérésre ezt a tájékoztatást külön 
díjazás nélkül, „kérésre írásban” a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani.

Az európai energiafogyasztóknak joguk van – számláikban, szerződéseikben, vagy egyéb 
tranzakcióikban, elismervényeikben, stb. vagy azokkal együtt – információhoz jutni a) a
tényleges árakról és tényleges fogyasztásról legalább hathavonta egyszer; b) az árindexálási 
mechanizmusokról és azok bármely változásáról; c) a tényleges energiafogyasztás éves 
összehasonlításáról; d) az átlagos energiafelhasználóval való összehasonlításról; e) 
energiahatékonyságot javító intézkedésekre, végfelhasználói profilokra és berendezések 
leírásaira vonatkozó objektív információkkal szolgáló lehetőségek elérhetőségéről; f) a 
szolgáltatott energiaellátáson belül az összes energiaforrás összetételéről.

A szolgáltatóknak és a hálózatkezelőknek saját felelősségükre könnyen hozzáférhető és 
minőségi segélyhívó vonalakat kell létesíteniük a kapcsolódási problémák és a szolgáltatás 
minőségével kapcsolatban előforduló más problémák hatékony kezelésére.
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A nemzeti szabályozó szervnek és a szolgáltatónak díjtételszámláló készülékeket kell 
rendelkezésre bocsátania, és a villamos energia kWh-kénti egységárát rendszeres 
időközönként közölni kell a nemzeti szabályozó szerv webhelyén.

A nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzik a korlátozó szerződéses gyakorlatok 
előfordulását, beleértve az olyan kizárólagos rendelkezéseket, amelyek megakadályozhatják 
vagy korlátozhatják bármely fogyasztó választási lehetőségeit. Szükség esetén a nemzeti 
szabályozó hatóság tájékoztatást nyújt az ilyen gyakorlatokról és együttműködik a Nemzeti 
Versenyhatósággal.

D. Szociális intézkedések

A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak nemzeti energia cselekvési terveikben az 
energiaszegénység leküzdésére, és ezeket az intézkedéseket közlik a szabályozó hatóságok 
együttműködésének európai ügynökségével. 

Az energiaszegénység minden tagállamban egyre növekvő probléma. Átfogó megközelítést 
igényel, és a NSZH-k szerepe és függetlensége ennél alapvető fontosságú. A szabályozó 
hatóságok európai ügynökségének is felelősséget kell vállalnia azáltal, hogy ellenőrzi a 
tagállamok előrehaladását, és tájékoztat a tagállamok által az energiaszegénység leküzdése 
érdekében foganatosított sikeres intézkedésekről.

Az energiaszegénység azt jelenti, hogy egy háztartás nem tudja megfizetni otthona megfelelő 
szintű fűtését – ez a WHO által ajánlott szinteken alapul: 18°C minden lakott 
lakóhelyiségben. Ebbe beletartozik az arra vonatkozó képesség is, hogy valaki méltányos áron 
vásároljon más energiaszolgáltatást otthona számára. Egy háztartás akkor energiaszegény, ha 
energiakiadásának a háztartás összes kiadásához viszonyított aránya több mint kétszerese a 
nemzeti átlagos energiakiadásoknak. Ezeknek a (fogyaték okozta speciális igényekkel vagy 
rossz pénzügyi helyzetben lévő) európai energiafogyasztóknak az alapvető 
energiaszolgáltatásokban méltányos áron, vagy – adott esetben – díjmentesen kell 
részesülniük annak érdekében, hogy fenntarthassák fizikai és pszichikai egészségüket, illetve 
jólétüket.

A rendelkezésre álló adatok azt jelzik, hogy a tagállamok csak korlátozottan éltek a jól 
meghatározott egyetemes közszolgáltatási kötelezettségekkel a védelemre szoruló fogyasztók 
érdekében. A tagállamoknak el kell fogadniuk, és közzé kell tenniük a védelemre szoruló 
fogyasztók definícióját – anélkül, hogy ezt egy védelemre szoruló fogyasztó kérné – amelyet 
minden villamosenergia- és gázszolgáltatónak alkalmaznia kell, ha a gázszolgáltatás a 
háztartás alapvető szükségleteinek felel meg. A Bizottságot arra kell ösztönözni, hogy 
kezdeményezzen jogsértési eljárást azokkal tagállamokkal szemben, amelyek elmulasztják 
ennek a definíciónak az elfogadását és alkalmazását.

III. A nemzeti szabályozó hatóságok függetlensége és szerepe
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A NSZH-knak függetleneknek kell lenniük minden köz- és magánérdektől, és megfelelő 
hatáskörrel kell rendelkezniük ahhoz, hogy teljes mértékben betölthessék szerepüket az 
energiafogyasztók jogainak javításában.

A NSZH-knak megfelelő eszközökkel kell ahhoz rendelkezniük, hogy ellenőrizzék a piacon 
meglévő villamosenergia- és gázkínálatot. Ezért hozzáféréssel kell rendelkezniük az árakat 
meghatározó minden döntő tényezőhöz. 
A NSZH-k ellenőrzik a korlátozó szerződéses gyakorlatok előfordulását, beleértve az olyan 
kizárólagos rendelkezéseket is, amelyek megakadályozhatják vagy korlátozhatják bármely 
fogyasztó választási lehetőségeit. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóság tájékoztatást 
nyújt az ilyen gyakorlatokról és együttműködik a Nemzeti Versenyhivatalokkal.

A NSZH-k hatáskörét bele kell foglalni a 2003/54/EK (villamos energia) irányelv 22c. 
cikkébe és a 2003/55/EK (gáz) irányelv 24c. cikkébe.

Szükség van arra is, hogy a NSZH-knak az európai ügynökség által koordinált tevékenységei 
átfogó európai megközelítést alkalmazzanak.
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