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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Lejn Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija
(2008/2006(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar regoli komuni għas-suq intern fl-
elettriku u r-revoka tad-Direttiva  96/92/KE (COM(2007)0528), 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/55/KE dwar regoli komuni għas-suq intern tal-gass 
naturali COM(2007)0529), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill 15.2.2007 fid-dokument tal-Kunsill  
6271/07,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa (COM(2007)0001),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Inkjesta skond l-Artikolu 17 tar-
Regolament (KE) Nru 1/2003 fis-setturi Ewropej tal-gass u ta’ l-elettriku 
(COM(2006)0851),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma ta’ l-istaff tal-Kummissjoni – Rapport ta’ 
Implimentazzjoni dwar il-prospetti għas-suq intern fil-gass u fl-elettriku  
(SEC(2006)1709) – Dokument ta’ Appoġġ għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  
(COM(2006)0841),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma ta’ l-istaff tal-Kummissjoni dwar id-dejta tal-
politika ta’ l-enerġija ta’ l-UE (SEC(2007)0012), 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE tas-26 ta’ April 2004 dwar miżuri 
sabiex tiġi assigurata s-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali1, 

– wara li kkunsidra  r-Rapport Annwali tar-Regolaturi Ewropej ta’ l-Enerġija għall-perjodu 
bejn l-1 ta’ Jannar 2006 u l-31 ta’ Diċembru 2006 lill-membri kollha tas-CEER u l-
ERGEG, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri u l-Kummissjoni Ewropea, 
magħmul skond l-Artikolu 3(8) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/796/KE tal-11 ta’ 
Novembru 2003 sabiex jiġi stabbilit il-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għall-Elettriku u 
għall-Gass2,

– wara li kkunsidra  l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tat-8-9 ta’ Marzu 
2007, dwar l-approvazzjoni mill-Kunsill Ewropew  ta’ “Pjan ta’ Azzjoni tal-Kunsill 

                                               
1 ĠU L 127, 294.2004, p. 92.

 7 ĠU L 296, 14.11.2003, p. 34.
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Ewropew (2007-2009) – Politika ta’ l-Enerġija għall-Ewropa" (7224/07), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Lejn Karta Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija"(COM(2007)0386),

– wara li kkunsidra r-Regola 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2008),

A. Billi l-prinċipji ta’ l-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet ugwali għal kulħadd ifissru li 
huwa essenzjali għal kull cittadin ta’ l-Unjoni li jkollu aċċess għall-enerġija bi prezz 
raġonevoli,

B. billi jeħtieġ li l-Istati Membri jimxu aktar ’il quddiem sabiex jaffrontaw il-faqar fl-aċċess 
għall-enerġija peress li l-għoti adegwat ta’ enerġija jikkostitwixxi wieħed mill-elementi 
ewlenin sabiex tinkiseb il-parteċipazzjoni b’suċċess taċ-ċittadini fil-ħajja soċjali u 
ekonomika,

C. billi l-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija tikkostitwixxi 
appell għal u stimolu għall-gvernijiet, għar-regolaturi ta’ l-enerġija u għall-industrija, 
rappreżentati mill-imsieħba soċjali kollha, sabiex jipprovdu kontribuzzjoni konkreta 
sabiex jassiguraw li l-interessi tal-konsumaturi ta’ l-enerġija jkunu qegħdin jiġu 
kkunsidrati f’suq ta’ l-enerġija ta’ l-UE li huwa soċjali, ambjentali u kompetittiv, 

D. Billi hemm kunsens wiesa’ li l-mekkaniżmi tas-suq biss ma jistgħux jassiguraw l-aħjar 
interessi tal-konsumatur fis-settur ta’ l-enerġija; għalhekk, għandha tingħata attenzjoni 
kbira għall-obbligi universali għas-servizz pubbliku, fuq obbligi oħra għas-servizz 
pubbliku (PSO) u fuq id-drittijiet tal-konsumatur,

E. billi d-dejta disponibbli tissuġġerixxi li l-Istati Membri għamlu biss użu limitat mill-
obbligi tas-servizzi pubbliċi mmirati sabiex jindirizzaw il-konsumaturi vulnerabbli,  

F. billi għandha tingħata attenzjoni kbira lill-irwol mogħti lill-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali (NRAs), li għandhom ikunu indipendenti minn kwalunkwe interess pubbliku 
jew privat u jkollhom il-kompetenza sabiex jimmonitorjaw is-swieq ta’ l-enerġija, inklużi 
l-prezzijiet u l-komponenti kollha tagħhom, u sabiex jintervjenu u jagħtu sanzjonijiet jekk 
dawn ikunu neċessarji,

Il-Karatteristiċi tal-Karta

1. jenfasizza l-ħtieġa assoluta għal Karta li torbot aktar sabiex id-drittijiet tal-konsumaturi 
jiġu assigurati u infurzati b’mod effettiv;  

2. jipproponi, għalhekk, li ssir traspożizzjoni tal-karta/il-karta tiġi mibdula f’dokument 
leġiżlattiv, jew li mill-inqas tiġi inkluża fl-Anness A tad-direttivi dwar is-suq intern fl-
elettriku u fil-gass naturali, kif emendat mill-proposti tat-‘Tielet Pakkett’; 
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3. jenfasizza l-valur miżjud potenzjali tal-Karta bħala għodda ta’ l-informazzjoni, li tiġbor, 
tikkjarifika u tikkonsolida d-drittijiet għall-enerġija tal-konsumaturi kif diġà adottati fil-
leġiżlazzjoni eżistenti ta’ l-UE; jilqa’ għalhekk il-pjan tal-Kummissjoni li jelabora 
għodda fuq l-internet dwar id-drittijiet tal-konsumaturi għall-enerġija;

Aċċess għat-Trasmissjoni u d-Distribuzzjoni tal-Grids u l-Għamara 

4. jenfasizza li l-konsumaturi Ewropej ta’ l-elettriku u tal-gass għandhom id-dritt li jgawdu 
d-dritt universali li jkunu mqabbdin man-netwerks u li jiġu fornuti b’elettriku u gass 
b’tariffi u prezzijiet raġonevoli, trasparenti, mhux diskriminatorji u faċilment 
komparabbli, inklużi prezzijiet u tariffi aġġustati li jirriżultaw mill-mekkaniżmi ta’ 
indiċjar rispettivi tagħhom;

5. jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-protezzjoni tal-konsumatur u
għandhom jittieħdu miżuri ta’ protezzjoni sabiex tiġi projbita kwalunkwe skonnessjoni
minn mal-grid; l-Istati Membri għandhom jaħtru fornitur ta’ l-aħħar għażla u għandhom 
jinfurmaw lill-konsumaturi b’dan; mekkaniżmu bħal dan għandu jiġi stabbilit mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali; 

6. jitlob lill-Istati Membri sabiex jassiguraw li l-konsumatur ikun jista’ jibdel għal fornitur 
ġdid b’mod faċli u f’perjodu ta’ żmien mhux itwal minn xahar, mingħajr ħlas; 

Tariffi, Prezzijiet

7. jenfasizza li l-prezzijiet Ewropej ta’ l-elettriku u tal-gass għandhom ikunu raġjonevoli,  
komparabbli faċilment, u trasparenti u bbażati fuq il-konsum reali ta’ l-enerġija. It-
trasparenza u t-tbassir tal-prezzijiet ippubblikati, tariffi, mekkaniżmi ta’ indiċjar u 
kundizzjonijiet għandhom jiġu mtejba aktar permezz ta’ metodi ta’ kalkoli li jinftehmu u 
li huma faċilment aċċessibbli jew permezz ta’ forom oħra ta’ komunikazzjoni, 
komunikati minn qabel lil u mmonitorjati jew approvati mir-regolatur nazzjonali 
indipendenti; 

8. jitlob lill-Kummissjonijiet sabiex jiżviluppaw u jiffinanzjaw proġetti pilota għall-għoti 
lill-konsumaturi individwali ta’ “miters intelliġenti”, li jirriflettu b’mod preċiż  il-konsum 
reali ta’ l-enerġija u l-ħin ta’ użu; 

Informazzjoni / kuntratti

9. jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati fatturi standard li għandhom jintużaw mill-fornituri 
kollha, sabiex iżidu t-trasparenza u l-komparabbiltà tagħhom, u sabiex jagħmlu referenza 
għad-drittijiet tal-konsumaturi fuq il-websajts tal-kumpaniji ta’ l-elettriku u tal-gass u r-
regolaturi nazzjonali indipendenti; 

10. jitlob lill-Istati Membri sabiex idaħħlu fis-seħħ punt ta’ dħul fiżiku wieħed għal 
kwalunkwe talba għal informazzjoni mill-konsumaturi; 
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11. huwa ta’ l-opinjoni li s-simulatur tat-tariffi għandu jkun disponibbli fuq il-websajts tal-
fornituri u tar-regolatur nazzjonali indipendenti; jenfasizza li l-konsumaturi għandhom, 
fuq bażi regolari – mill-inqas kull 6 xhur – jiġu infurmati dwar il-konsum ta’ l-enerġija 
tagħhom;

Miżuri soċjali 

12. jikkundanna li l-Istati Membri għamlu biss użu limitat ta’ l-obbligi tas-servizzi pubbliċi 
mmirati (PSO) sabiex jindirizzaw konsumaturi vulnerabbli u li numru limitat ħafna ta’ 
Stati Membri biss żviluppaw xi forma ta’ tariffi soċjali awtomatika; u jitlob lill-Istati 
Membri sabiex jistabbilixxu din it-tariffa soċjali awtomatika;

13. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tieħu miżuri kontra l-Istati Membri li ma ssodisfawx l-
obbligi ta’ PSO kif stabbiliti fid-Direttivi 2003/54/KE u 2003/55/KE;

14. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar l-
Enerġija li jindirizzaw il-faqar fl-aċċess għall-enerġija u sabiex jikkomunikaw dawn il-
miżuri lill-Aġenzija Ewropea għall-kooperazzjoni tar-regolaturi; jistieden lill-Aġenzija 
Ewropea sabiex timmonitorja, f’koperazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali, dawn il-
miżuri u sabiex tikkomunika l-miżuri ta’ suċċess; 

L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs)

15. jenfasizza l-eżistenza ta’ l-NRAs fl-Istati Membri iżda jikkundanna s-setgħat limitati 
tagħhom illum; 

16. Huwa ta’ l-opinjoni li l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRA) għandhom ikunu 
indipendenti minn kwalunkwe interess pubbliku jew privat u jkollhom mill-anqas il-
kompetenza:

- li jimmonitorjaw l-aċċess għall-grids ta’ l-elettriku u tal-gass u li jintervjenu 
b’sanzjonijiet xierqa,

- li japprovaw it-tariffi tal-grids u eventwalment il-mekkaniżmi ta’ indiċjar tagħhom,  
- li jimmonitorjaw il-prezzijiet u l-komponenti kollha tagħhom, inklużi l-mekkaniżmi 

ta’ indiċjar tagħhom, 
- jimmonitorjaw, jikkontrollaw u jinfurzaw l-informazzjoni dwar il-konsumatur 

ipprovduta mill-fornituri
- jipproteġu lill-konsumaturi kontra prattiċi kummerċjali inġusti u, f’dan ir-rigward,

jikkooperaw ma’ l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni kompetenti; 

17. L-NRAs għandhom jiddeċiedu dwar l-għodda neċessarja sabiex jimmonitorjaw l-offerti 
fuq l-elettriku u l-gass li huma disponibbli fuq is-suq. Għalhekk, huma jkollhom aċċess 
għall-elementi deċiżivi kollha li jiddeterminaw il-prezzijiet, inklużi mill-inqas, it-termini 
u l-kundizzjonijiet tal-kuntratti tal-gass u l-formoli ta’ l-indiċi;

18. jenfasizza l-ħtieġa li l-kompetenzi ta’ l-NRA jiġu inkorporati fl-art. 22c tad-direttiva 
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2003/54/KE (elettriku) u fl-art. 24c tad-direttiva 2003/55/KE (gass);

19. jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ Ewropew integrat ta’ l-attivitajiet ta’ l-NRAs li huma
koordinati mill-aġenzija Ewropea; 

Ilmenti

20. Jistieden lill-Istati Membri sabiex idaħħlu fis-seħħ punt ta’ dħul komuni għall-ilmenti tal-
konsumaturi; 

21. Għandu jiġi stabbilit ombudsman indipendenti ta’ l-enerġija f’kull Stat Membru u għandu 
jkun responsabbli għat-trattament effiċjenti ta’ l-ilmenti;

L-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi

22. Jagħraf l-irwol importanti ta’ l-organizzazzjoni tal-konsumaturi sabiex din tassigura li jsir 
kollox biex jinkiseb livell għoli ta’ drittijiet għall-konsumaturi ta’ l-enerġija; 

o

o     o

23. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA

I Introduzzjoni

Id-drittijiet tal-konsumatur ta’ l-enerġija jeżistu llum, iżda dawn huma stabbiliti f’dokumenti 
differenti ta’ l-UE u spiss mhumiex implimentanti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Għalhekk, 
hemm bżonn ta’ ħtieġa kbira li dawn id-drittijiet jiġu kkjarifikati, ikkonsolidati u 
kkumplimentati. Għalhekk, il-Karta hija inizjattiva li għandha tiġi milqugħa. 

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-5 ta’ Lulju 2007, "Lejn Karta Ewropa dwar id-Drittijiet tal-
Konsumaturi ta’ l-Enerġija" (COM (2007)986), il-Kummissjoni tindika l-elementi possibbli 
għall-Karta futura, li jistabbilixxu, b’mod li jinftiehem faċilment, il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
Komunità u elementi possibbli għal azzjoni futura. 

Il-Kummissjoni ma tipprevedix li l-Karta futura dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-
Enerġija tkun dokument legali. 
Kuntrarju għall-Kummissjoni, ir-rapporteur tiegħek huwa ta’ l-opinjoni li din il-Karta għandu 
jkollha natura legali li torbot, jew mill-anqas għandha tiġi inkorporata u annessa ma’ strument 
leġiżlattiv, id-Direttivi dwar is-suq intern fl-elettriku (2003/54/KE) u dwar is-suq intern fil-
gass naturali (2003/55/KE). 

Ir-rapporteur tiegħek jilqa’ wkoll l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tabbozza ’l hekk imsejħa 
"Lista ta’ Kontroll ta’ l-Enerġija", għodda ta’ informazzjoni, li għandha tiġi elaborata mill-
Istati Membri u li għandha tkun disponibbli fuq l-internet, li tidderieġi lill-konsumatur u li 
tagħti informazzjoni prattika. Iżda, hija tenfasizza li din il-"Lista ta’ Kontroll ta’ l-Enerġija"
teknika mhijiex sostitut aċċettabbli għall-"Karta dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-
Enerġija".

II. Lista tad-drittijiet tal-konsumaturi

Id-dokument ta’ konsultazzjoni tal-Kummissjoni jelenka l-kwistjonijiet li l-Karta futura 
għandha tiffoka fuqhom: 
- tassisti sabiex tistabbilixxi skemi li jgħinu liċ-ċittadini l-aktar vulnerabbli ta’ l-UE sabiex 
jaffrontaw iż-żidiet fil-prezzijiet ta’ l-enerġija,
- ittejjeb il-livell minimu ta’ informazzjoni disponibbli liċ-ċittadini sabiex tgħinhom jagħżlu 
bejn fornituri u provvisti differenti disponibbli,
- tagħti aċċess għal-livelli adegwati ta’ enerġija u prezzijiet raġonevoli,
- tnaqqas il-karti meta l-konsumaturi jibdlu l-fornitur, 
- tipproteġi lill-konsumaturi minn prattiċi ta’ bejgħ inġusti, 
- tinforza d-drittijiet ta’ konsumatur,
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- l-informazzjoni fuq il-miżuri ta’ effiċjenza ta’ l-enerġija u mudelli ta’ mġiba,
- ir-rappreżentazzjoni tal-konsumatur.

Mingħajr ma jkun eżawrjenti, ir-rapporteur tiegħek jixtieq jenfasizza l-elementi sinjifikattivi li 
ġejjin sabiex id-drittijiet tal-konsumaturi jiġu mtejba.

A. Aċċess għall-provvista u għat-trasmissjoni u għall-grids ta’ distribuzzjoni  

Il-konsumaturi Ewropej ta’ l-elettriku u tal-gass għandhom id-dritt li jgawdu servizz 
universali, jiġifieri d-dritt li jiġu fornuti b’elettriku ta’ kwalità speċifika bi prezzijiet 
raġonevoli, faċilment komparabbli u trasparenti. It-trasparenza u t-tbassir tat-tariffi 
ppubblikati tal-grid u eventwalment tal-mekkaniżmu ta’ indiċjar tagħhom għandhom jiġu 
mtejba aktar permezz ta’ metodu ta’ kalkolu li jinftiehem u li jkun faċilment aċċessibbli jew 
permezz ta’ forom oħra ta’ komunikazzjoni li jiġu kkomunikati minn qabel lil u approvati 
mill-awtoritajiet tar-regolaturi nazzjonali indipendenti. Minbarra dan, dawn għandhom 
jassiguraw li dawn it-tarifi tal-grid ma jkunux diskriminatorji. 

Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-protezzjoni tal-konsumaturi u għalhekk għandhom 
jittieħdu miżuri sabiex tiġi pprojbita kwalunkwe skonnessjoni minn mal-grid. L-iskonnessjoni 
għandha titqies bħala rimedju mhux mixtieq fil-każ tan-nuqqas ta’ ħlas. L-Istati Membri 
għandhom jaħtru fornituri ta’ l-aħħar għażla (stabbiliti bil-liġi) u għandhom jinfurmaw lill-
konsumaturi b’dan. 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRA) għandhom ikunu indipendenti minn kwalunkwe 
interess privat jew pubbliku u għandu jkollhom il-kompetenza li jimmonitorjaw l-aċċess 
għall-elettriku u għall-gass u li jintervjenu b’sanzjonijiet xierqa. 

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-konsumatur eliġibbli jista’ fil-fatt jibdel faċilment 
għal fornitur ġdid, mingħajr ħlas. Il-perjodu meħtieġ għall-bidla għal fornitur ta’ l-elettriku 
jew tal-gass ġdid għandu għalhekk ma jiħux aktar minn xahar. 

B.  Tariffi, Prezzijiet u Monitoraġġ 

Il-prezzijiet Ewropej ta’ l-elettriku u tal-gass għandhom ikunu raġonevoli. Il-konsumaturi 
Ewropej ta’ l-enerġija għandhom jirċievu, mingħajr ħlas, informazzjoni trasparenti dwar il-
prezzijiet, it-tariffi, il-mekkaniżmi ta’ indiċjar applikabbli u dwar it-termini u kundizzjonijiet 
standard. Huma għandhom dritt li jirċievu kontijiet ta’ l-enerġija bbażati fuq il-konsum reali
ta’ l-enerġija. 

Il-konsumaturi Ewropej ta’ l-enerġija għandhom jiġu offruti varjetà wiesgħa ta’ metodi ta’ 
ħlas sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra konsumaturi vulnerabbli, li għandhom 
jinkludu kalkolaturi tal-miters u tat-tariffi mħallsa minn qabel, u dan mingħajr ħlas. 
Kwalunkwe differenza fit-termini u fil-kundizzjonijiet għandhom jirriflettu l-ispejjeż tal-
fornitur fis-sistemi differenti ta’ ħlas.   

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżviluppa u tiffinanzja proġetti pilota għall-użu ta’ miters 
individwali bi prezz kompetittiv li jirriflettu b’mod preċiż il-konsum reali ta’ l-enerġija u l-
informazzjoni dwar il-ħin ta’ l-użu (’l hekk imsejħa “miters intelliġenti
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L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRA) għandhom jagħmlu użu mill-għodda neċessarja 
sabiex jimmonitorjaw l-offerti ta’ elettriku u tal-gass li jkunu disponibbli fis-suq. Għalhekk 
għandu jkollhom aċċess għall-elementi deċiżivi kollha li jiddeterminaw il-prezzijiet, inkluż 
mill-anqas it-termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratti tal-gass, il-formoli ta’ l-indiċjar, eċċ. 
Jekk ikun hemm bżonn, għandu jkollhom il-kompetenza sabiex jintervjenu u jimponu
sanzjonijiet xierqa. Għandhom jippreżentaw ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-prezzijiet lill-
pubbliku b’mod li jkun possibbli li jitqabblu l-prezzijiet u l-kundizzjonijiet bażiċi ta’ l-offerti 
disponibbli jkunu jistgħu. 

Ċ. Informazzjoni

Il-konsumaturi Ewropej ta’ l-enerġija għandhom jirċievu informazzjoni objettiva u trasparenti 
dwar il-prezzijiet, it-tariffi u l-mekkaniżmi ta’ indiċjar applikabbli kif ukoll dwar it-termini u 
l-kundizzjonijit standard inklużi fil-fatturi standard, fil-każ ta’ aċċess għal u l-użu tas-servizzi 
ta’ l-elettriku fuq livell nazzjonali u tal-komunità;

Il-konsumaturi Ewropej ta’ l-elettriku għandhom jiksbu informazzjoni dwar il-kontribuzzjoni 
ta’ kull sors ta’ enerġija għat-taħlita ġenerali tal-fjuwil tal-fornitur fis-sena preċedenti; b’mod 
armonizzat u komprensiv fuq il-fatturi fl-Istati Membri sabiex ikunu faċilment komparabbli.

Il-konsumaturi Ewropej ta’ l-elettriku għandhom jirċievu informazzjoni għallinqas dwar ir-
referenza għas-sorsi ta’ referenza eżistenti, bħal, per eżempju, paġni tal-web, meta 
informazzjoni dwar l-impatt ambjentali, f’termini ta’ għallinqas emissjonijiet ta’ CO2 u l-
iskart radjoattiv li jirriżulta mill-elettriku prodott mit-taħlita ġenerali tal-fjuwil tal-fornitur fis-
sena preċedenti, tkun disponibbli b’mod pubbliku fuq il-home page tiegħu u, meta mitluba. 
Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli wkoll lill-konsumaturi f’‘forma bil-miktub, 
jekk din tintalab’, mingħajr ħlas.

Il-konsumaturi Ewropej ta’ l-enerġija għandhom id-dritt li jirċievu informazzjoni fi jew mal-
fatturi tagħhom, kuntratti jew tranżazzjonijiet oħra, riċevuti eċċ, dwar a) il-prezzijiet reali 
attwali u l-konsum reali, mill-inqas darba kull 6 xhur, b) il-mekkaniżmu ta’ indiċjar tal-
prezzijiet u kwalunkwe bidla fih ċ) tqabbil annwali tal-konsum reali ta’ l-enerġija; d) tqabbil 
ma’ l-utenti ta’ l-enerġija benchmared; e) id-dettalji ta’ kuntatt għal informazzjoni objettiva 
dwar miżuri għat-titjib ta’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija, il-profili ta’ l-utent aħħari u l-
ispeċifikazzjonijiet ta’ l-apparat f) il-kontribuzzjoni ta’ kull sors ta’ enerġija għall-enerġija 
fornita. 

Il-fornituri u l-operaturi tan-netwerk għandhom, fir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom,
jinstallaw linji ta’ għajnuna ta’ kwalità, li jkunu aċċessibbli faċilment sabiex jittrattaw b’mod 
effiċjenti il-problemi ta’ konnessjoni u kwistjonijiet oħra dwar il-kwalità tas-servizz li jistgħu 
jirriżultaw.

Il-kalkolaturi tat-tariffi għandhom ikunu disponibbli mill-korp regolatorju nazzjonali u l-
fonitur, u għandha tiġi ppubblikata informazzjoni dwar il-prezzijiet skond kW/siegħa
f’intervalli regolari fuq il-websajt tal-korp regolatorju nazzjonali.  
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L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għandhom jimmonitorjaw l-okkorrenza tal-prattiki 
kontrattwali restrittivi, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar l-esklussività li jistgħu jimpedixxu jew 
jillimitaw l-għażla ta’ kwalunkwe konsumatur. Meta jkun xieraq, l-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali għandhom jinfurmaw u jikkooperaw ma’ l-Awtoritajiet Nazzjonali ta’ 
Kompetizzjoni b’dawn il-prattiċi.

D. Miżuri Soċjali
L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa sabiex jindirizzaw il-faqar fl-aċċess għall-
enerġija fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar l-Enerġija u għandhom jikkomunikaw dawn 
il-miżuri lill-Aġenzija Ewropea għall-kooperazzjoni tar-regolaturi. 

Il-faqar fl-aċċess għall-enerġija huwa problema li qegħda dejjem tikber fl-Istati Membri
kollha. Hemm bżonn ta’ approċċ integrat u l-irwol u l-indipendenza ta’ l-NRAs huma 
essenzjali. L-Aġenzija Ewropea għar-regolaturi għandha tassumi wkoll ir-responsabbiltà billi 
timmonitorja l-progress ta’ l-Istati Membri u tikkomunika l-miżuri ta’ suċċess ta’ l-Istati 
Membri sabiex jittrattaw il-faqar fl-aċċess għall-enerġija. 
Il-faqar fl-aċċess għall-enerġija jfisser għadd ta’ persuni li jgħixu taħt saqaf wieħed li ma 
jistgħux jaffordjaw li jsaħħnu id-dar għal standard aċċettabbli – dan huwa bbażat fuq il-livelli 
rakkomandati mill-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa: 18-il grad C għaz-zoni kollha ta’ 
għixien meta din tkun okkupata. Tinkludi wkoll il-kapaċità li jinxtraw servizzi oħra ta' 
enerġija fid-dar bi prezz raġonevoli. Għadd ta’ persuni li jgħixu taħt saqaf wieħed jitqiesu li 
huma foqra fl-aċċess għall-enerġija jekk il-proporzjon tagħhom ta' l-ispiża ta' l-enerġija fl-
ispiża totali tal-persuni li jgħixu taħt saqaf wieħed (household) taqbeż id-doppju ta’ l-ispiża 
medja nazzjonali ta' l-enerġija. Dawn il-konsumaturi Ewropej ta' l-enerġija (bi bżonnijiet 
speċjali kkawżati minħabba mard jew f’sitwazzjoni finanzjarja fqira) għandhom jibbenefikaw 
minn prezzijiet speċifiċi għal servizzi essenzjali ta’ l-enerġija għal konsumaturi vulnerabbli 
sabiex tinżamm is-saħħa fiżika u mentali u l-benesseri tagħhom, bi prezzijiet raġjonevoli jew, 
meta jkun hemm bżonn, mingħajr ħlas. 

Id-dejta disponibbli tissuġġerixxi li l-Istati Membri għandhom biss użu limitat ta’ l-obbligi 
tas-servizzi pubbliċi mmirati sabiex jindirizzaw klijenti vulnerabbli. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw u jippubblikaw definizzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli, li għandha tiġi 
applikata – mingħajr talba ulterjuri mill-konsumatur vulnerabbli – mill-fornituri kollha ta’ l-
elettriku u tal-gass, meta l-provvista tal-gas tilħaq il-bżonnijiet bażiċi tal-persuni li jgħixu taħt 
saqaf wieħed. Il-Kummissjoni għandha tiġi mħeġġa sabiex tibda proċeduri ta’ ksur kontra l-
Istati Membri li jonqsu milli jadottaw u japplikaw din id-definizzjoni. 

III. L-indipendenza u l-irwol ta’ l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs)

L-NRAs għandhom ikunu indipendenti minn kwalunkwe interess privat jew pubbliku u 
għandhom jingħataw il-kompetenzi li jippermettuhom li jwettqu b’mod sħiħ l-irwol tagħhom 
fit-titjib tad-drittijiet tal-konsumaturi ta’ l-enerġija. 

Huma għandhom jagħmlu użu mill-għodda neċesarja sabiex jimmonitorjaw l-offerti tal-gass u 
ta’ l-elettriku li huma disponibbli fuq is-suq. Għalhekk, għandu jkollhom aċċess għall-
elementi kollha deċisivi li jiddeterminaw il-prezzijiet. 
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L-NRAs għandhom jimmonitorjaw l-okkorrenza ta’ prattiċi kontrattwali restrittivi, inkluż id-
dispożizzjonijiet ta’ esklussività li jistgħu jimpedixxu jew jillimitaw l-għażla ta’ kwalunkwe 
konsumatur. Meta jkun xieraq, l-NRA għandha tinforma u tikkoopera ma’ l-Awtoritajiet 
Nazzjonali ta’ Kompetizzjoni b’dawn il-prattiċi.

Il-Kompetenzi ta’ l-NRAs għandhom jiġu inkorporati fl-Artikolu 22c tad-Direttiva 
2003/54/KE (elettriku) u l-Artikolu 24c tad-Direttiva 2003/55/KE.
Hemm ukoll il-ħtieġa għal approċċ Ewropew integrat ta' l-attivitajiet ta' l-NRAs li huma 
koordinati mill-aġenzija Ewropea. 
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