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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie: W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii
(2008/2006(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE (COM(2007)0528),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego (COM(2007)0529),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 15.2.2007 r. zawarte w dokumencie Rady 6271/07,

– uwzględniając komunikat Komisji – europejska polityka energetyczna 
(COM(2007)0001),

– uwzględniając komunikat Komisji – Dochodzenie w ramach art. 17 rozporządzenia (WE) 
nr 1/2003 w odniesieniu do europejskich sektorów gazu i energii elektrycznej 
(COM(2006)0851),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji – Sprawozdanie na temat perspektyw 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu (SEC(2006)1709) – dokument załączony 
do komunikatu Komisji (COM(2006)0841),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie danych dotyczących polityki 
energetycznej UE (SEC(2007)0012),

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącą 
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego1,

– uwzględniając roczne sprawozdanie Europejskich Regulatorów Energetyki za okres od 
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., sporządzone dla wszystkich członków CEER 
i ERGEG, Parlamentu Europejskiego, Rady Ministrów i Komisji Europejskiej na mocy 
art. 3 ust. 8 decyzji Komisji 2003/796/WE z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu2,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach
8-9 marca 2007 r., dotyczące zatwierdzenia przez Radę Europejską „Planu działań Rady 
Europejskiej (2007-2009) – Europejska polityka energetyczna” (7224/07),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Europejskiej karty praw 

                                               
1 Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 92.
2 Dz.U. L 296 z 14.11.2003, str. 34.
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odbiorców energii” (COM(2007)0386),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze zasady integracji społecznej i równych szans dla wszystkich, które 
oznaczają, że każdemu obywatelowi Unii należy zapewnić dostęp do energii po 
przystępnych cenach,

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą podjąć większe starania mające na 
celu rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego, ponieważ odpowiednie dostawy 
energii stanowią jeden z kluczowych elementów rzeczywistego udziału obywateli 
w życiu społecznym i gospodarczym,

C. mając na uwadze, że Europejska karta praw odbiorców energii stanowi wezwanie 
i zachętę dla rządów, organów nadzorujących energetykę oraz dla przemysłu 
reprezentowanego przez wszystkich partnerów społecznych, aby konkretnymi 
działaniami zapewnili uwzględnienie interesów odbiorców energii na konkurencyjnym 
unijnym rynku energii oraz w odniesieniu do panujących na nim warunków społecznych 
i w zakresie środowiska naturalnego,

D. mając na uwadze, że istnieje powszechna zgoda co do tego, że same mechanizmy 
rynkowe nie mogą w pełni chronić interesów odbiorców energii; w związku 
z powyższym należy w szczególności skoncentrować się na powszechnym obowiązku 
świadczenia usługi publicznej, innych obowiązkach świadczenia usług publicznych 
i prawach odbiorców,

E. mając na uwadze, że, jak wynika z dostępnych danych, państwa członkowskie jedynie 
w niewielkim stopniu wykorzystały obowiązki świadczenia ukierunkowanych usług 
publicznych w celu sprostania potrzebom odbiorców w trudnej sytuacji,

F. mając na uwadze, że należy położyć szczególny nacisk na rolę krajowych organów 
regulacyjnych, które powinny być niezależne od wpływów ze strony podmiotów 
publicznych lub prywatnych, a ich kompetencje powinny obejmować monitorowanie 
rynków energii, w tym poziomu cen i ich wszystkich składników, a także podejmowanie 
interwencji i nakładanie kar, jeśli wymagają tego okoliczności,

Charakter karty

1. podkreśla bezwzględną konieczność nadania przedmiotowej karcie bardziej wiążącego 
charakteru, aby w sposób skuteczny zapewnić prawa odbiorców i ich egzekwowanie;

2. w związku z powyższym proponuje transpozycję postanowień karty do porządku 
prawnego/przekształcenie karty w dokument legislacyjny lub co najmniej uwzględnienie 
jej w załączniku A do dyrektyw w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej i 
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gazu, które mają zostać zmienione wnioskami w ramach „trzeciego pakietu”;

3. podkreśla potencjalną wartość dodaną karty jako narzędzia informacyjnego służącego 
gromadzeniu, wyjaśnianiu i konsolidacji praw odbiorców energii, które obowiązują już 
w prawodawstwie UE; z zadowoleniem przyjmuje zatem plan Komisji dotyczący 
opracowania narzędzia internetowego poświęconego prawom odbiorców energii;

Dostęp do sieci i urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych

4. podkreśla, że europejscy odbiorcy energii elektrycznej i gazu są uprawnieni do 
korzystania z powszechnego prawa do przyłączenia do sieci i dostaw energii elektrycznej 
i gazu, przy zapewnieniu rozsądnych, przejrzystych, niedyskryminujących i łatwo 
porównywalnych taryf i cen, w tym skorygowanych cen i taryf wynikających 
z mechanizmów indeksacji, którym odpowiednio podlegają;

5. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę odbiorców i podjąć środki 
zabezpieczające, aby uniemożliwić odłączenie od sieci; państwa członkowskie muszą 
wyznaczyć dostawcę „z urzędu” i poinformować odbiorców o tym rozwiązaniu; tego 
rodzaju mechanizm należy ustanowić w ustawodawstwie krajowym;

6. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odbiorcom możliwości łatwego, 
bezpłatnego przełączenia się do nowego dostawcy, przy czym procedura ta nie powinna 
trwać dłużej niż jeden miesiąc;

Taryfy i ceny

7. podkreśla, że ceny energii elektrycznej i gazu w Europie muszą kształtować się na 
rozsądnym poziomie, być łatwo i wyraźnie porównywalne, a także przejrzyste i ustalane 
w oparciu o rzeczywiste zużycie energii. Należy w dalszym ciągu wprowadzać 
ulepszenia w zakresie przejrzystości i przewidywalności publikowanych cen, taryf, 
mechanizmów i warunków indeksacji poprzez zrozumiałe i łatwo dostępne metody 
kalkulacji lub inne formy komunikacji, udostępniane z wyprzedzeniem niezależnemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu i przez ten organ monitorowane lub zatwierdzane;

8. zwraca się do Komisji o opracowanie i sfinansowanie projektów pilotażowych 
polegających na udostępnieniu poszczególnym odbiorcom „inteligentnych liczników”, 
które precyzyjnie wskazują rzeczywiste zużycie energii i rzeczywisty czas korzystania 
z energii;

Informacje/ umowy

9. podkreśla konieczność opracowania standardowych faktur stosowanych przez wszystkich 
dostawców, aby w ten sposób zwiększyć ich przejrzystość i porównywalność, a także 
nawiązania do kwestii praw odbiorców na stronach internetowych dostawców energii 
elektrycznej i gazu oraz niezależnych krajowych organów regulacyjnych;
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10. wzywa państwa członkowskie do uruchomienia jednego punktu przyjmowania wszelkich 
wniosków odbiorców o uzyskanie informacji;

11. jest zdania, że na stronach internetowych dostawców i niezależnego krajowego organu 
regulacyjnego należy udostępnić kalkulator taryf; podkreśla, że odbiorcy muszą być 
informowani regularnie – co najmniej raz na pół roku – o ich zużyciu energii;

Działania społeczne

12. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że państwa członkowskie jedynie w niewielkim 
stopniu wykorzystały obowiązki świadczenia ukierunkowanych usług publicznych w celu 
sprostania potrzebom odbiorców w trudnej sytuacji oraz że tylko niewielka liczba państw 
członkowskich wprowadziła jedną z form taryf socjalnych; wzywa państwa członkowskie 
do ustanowienia tego rodzaju taryf;

13. wzywa Komisję do podjęcia działań wobec tych państw członkowskich, które nie 
wypełniły zobowiązań dotyczących obowiązków świadczenia usług publicznych, 
o których mowa w dyrektywach 2003/54/WE i 2003/55/WE;

14. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia krajowych planów działań w zakresie 
energii uwzględniających problem ubóstwa energetycznego oraz do przedstawiania tego 
rodzaju środków europejskiej agencji ds. współpracy krajowych organów regulacji 
energetyki; wzywa wspomnianą agencję do monitorowania realizacji tych środków, 
we współpracy z władzami krajowymi, oraz do przedstawiania skutecznych środków;

Krajowe organy regulacyjne

15. podkreśla fakt istnienia krajowych organów regulacyjnych w państwach członkowskich, 
lecz wyraża ubolewanie w związku z ich dotychczasowymi ograniczonymi 
uprawnieniami;

16. jest zdania, że krajowe organy regulacyjne muszą być niezależne od wpływów ze strony 
podmiotów publicznych lub prywatnych, a ich kompetencje powinny obejmować co 
najmniej:

- monitorowanie dostępu do sieci energii elektrycznej i gazu oraz podejmowanie 
interwencji poprzez nakładanie odpowiednich kar;

- zatwierdzanie taryf sieciowych i tym samym mechanizmów indeksacji, którym 
podlegają;

- monitorowanie cen i ich wszystkich składników, w tym mechanizmów indeksacji, 
którym podlegają;

- monitorowanie i kontrolowanie informacji dostarczanych odbiorcom przez dostawców 
oraz egzekwowanie obowiązku zapewniania tego rodzaju informacji;

- zapewnienie odbiorcom ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi 
i współpracę w tym zakresie z właściwymi organami ochrony konkurencji;

17. krajowe organy regulacyjne winny dysponować niezbędnymi narzędziami w celu 
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monitorowania dostępnych na rynku ofert dostaw energii elektrycznej i gazu. W związku 
z powyższym powinny mieć dostęp do wszystkich elementów decydujących o wysokości 
cen, w tym co najmniej do warunków umów dostawy gazu i formuł indeksów;

18. podkreśla konieczność uwzględnienia kompetencji krajowych organów regulacyjnych 
w art. 22c dyrektywy 2003/54/WE (energia elektryczna) i art. 24c dyrektywy 
2003/55/WE (gaz ziemny);

19. podkreśla konieczność wypracowania zintegrowanego europejskiego podejścia w ramach 
działalności krajowych organów regulacyjnych, koordynowanego przez agencję 
europejską;

Reklamacje

20. wzywa państwa członkowskie do uruchomienia wspólnego punktu przyjmowania 
reklamacji odbiorców;

21. w każdym państwie członkowskim należy stworzyć urząd niezależnego rzecznika praw 
obywatelskich ds. energii odpowiedzialnego za sprawne rozpatrywanie reklamacji;

Organizacje konsumenckie

22. uznaje ważną rolę organizacji konsumenckich w zagwarantowaniu, że podejmowane są 
wszelkie możliwe działania na rzecz osiągnięcia wysokiego poziomu praw odbiorców 
energii;

o

o     o

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

I Wprowadzenie

Istniejące obecnie prawa odbiorców energii są określone w różnych aktach unijnych i często 
nie podlegają transpozycji do ustawodawstw krajowych. Konieczne jest zatem wyjaśnienie, 
umocnienie i uzupełnienie tych praw. W związku z tym z zadowoleniem należy przyjąć 
inicjatywę stworzenia przedmiotowej karty.

W komunikacie z dnia 5 lipca 2007 r., zatytułowanym „W kierunku Europejskiej karty praw 
odbiorców energii” (COM (2007)386), Komisja wskazuje na możliwe elementy przyszłej 
karty, która określi w prosty i zrozumiały sposób obowiązujące prawodawstwo wspólnotowe 
i ewentualne elementy będące przedmiotem przyszłych działań.

Komisja nie przewiduje, że przyszła karta praw odbiorców energii będzie stanowić akt 
prawny.

Sprawozdawczyni wyraża odmienną opinię, twierdząc, że karta powinna mieć wiążącą moc 
prawną lub należy ją co najmniej uwzględnić w formie załącznika w akcie legislacyjnym, 
dyrektywie w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2003/54/WE) oraz 
dyrektywie w sprawie rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2003/55/WE).

Sprawozdawczyni przyjmuje również z zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
sporządzenia tak zwanej „listy kontrolnej dotyczącej energii” (Energy Checklist), narzędzia 
informacyjnego, które ma zostać opracowane przez państwa członkowskie i udostępnione 
w Internecie i które ma dostarczać odbiorcom wskazówek oraz praktycznych informacji.
Sprawozdawczyni podkreśla jednak, że nie jest dopuszczalne, by wspomniana lista kontrolna 
o charakterze technicznym zastępowała kartę praw odbiorców energii.

II. Wykaz praw odbiorców:

Dokument konsultacyjny Komisji zawiera wykaz kwestii, na których należy się 
skoncentrować w przyszłej karcie:
- wspieranie tworzenia systemów pomocy obywatelom UE najbardziej narażonym 
w przypadku zwyżek cen energii;
- podniesienie minimalnego poziomu informacji udostępnianych obywatelom w celu 
ułatwienia im wyboru pomiędzy dostawcami i różnymi opcjami dostaw;
- dostęp do odpowiednich źródeł energii oraz rozsądnych cen;
- ograniczenie formalności w przypadku zmiany dostawcy przez odbiorcę;
- ochrona odbiorców przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży;
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- egzekwowanie praw odbiorców,
- informacja na temat środków mających na celu podniesienie efektywności energetycznej 
oraz standardy postępowania;
- organizacje konsumenckie.

Nie odwołując się do wszystkich kwestii, sprawozdawczyni chciałaby podkreślić następujące 
elementy istotne dla zapewnienia wyższego poziomu praw odbiorców.

A. Dostęp do dostaw oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

Europejscy odbiorcy energii elektrycznej i gazu mają prawo do korzystania z usługi 
powszechnej, to znaczy z prawa do dostaw o określonej jakości, w rozsądnych cenach, łatwo 
i wyraźnie porównywalnych oraz przejrzystych. Należy w dalszym ciągu wprowadzać
ulepszenia w zakresie przejrzystości i przewidywalności publikowanych taryf sieciowych, a 
tym samym mechanizmów i warunków indeksacji, którym podlegają, poprzez zrozumiałe i 
łatwo dostępne metody kalkulacji lub inne formy komunikacji, udostępniane z 
wyprzedzeniem niezależnym krajowym organom regulacyjnym i przez te organy 
zatwierdzane. Wspomniane organy regulacyjne powinny także zapewniać niedyskryminujący 
charakter taryf sieciowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę odbiorców i w związku z tym podjąć środki 
zabezpieczające, aby uniemożliwić odłączenie od sieci. Odłączenie dostaw powinno być 
traktowane jako niepożądane rozwiązanie w przypadku zaległości w płatnościach. Państwa 
członkowskie muszą wyznaczyć dostawcę „z urzędu” (w drodze przepisów prawa) 
i poinformować odbiorców o tym rozwiązaniu.

Krajowe organy regulacyjne powinny być niezależne od wpływów ze strony podmiotów 
publicznych lub prywatnych, a ich kompetencje powinny obejmować monitorowanie dostępu 
do dostaw energii elektrycznej i gazu oraz podejmowanie interwencji poprzez nakładanie 
odpowiednich kar.

Państwa członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom możliwość łatwego, bezpłatnego 
przełączenia się do nowego dostawcy. Okres konieczny do przełączenia się do nowego 
dostawcy energii elektrycznej lub gazu nie powinien zatem przekraczać jednego miesiąca.

B. Taryfy, ceny i monitorowanie

Energia elektryczna i gaz ziemny w Europie są w rozsądnych cenach. Europejscy odbiorcy 
energii otrzymują bezpłatnie przejrzyste informacje o obowiązujących cenach, taryfach, 
mechanizmach indeksacji oraz standardowych warunkach. Mają również prawo do 
otrzymywania rachunków opierających się na rzeczywistym zużyciu energii.

Europejscy odbiorcy energii powinni otrzymywać ofertę zawierającą szeroki wybór metod 
płatności, aby nie dopuścić do dyskryminacji odbiorców w trudnej sytuacji; metody te 
powinny uwzględniać bezpłatne liczniki przedpłatowe i kalkulacje taryf. Wszelkie różnice 
w warunkach odzwierciedlają koszty dla dostawcy o różnych systemach płatności.

Komisja Europejska powinna opracować i sfinansować pilotażowe projekty wykorzystania 
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nabytych po konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników, które precyzyjnie wskazują 
rzeczywiste zużycie energii i informują o rzeczywistym czasie korzystania z energii (tak 
zwane „inteligentne liczniki”).

Krajowe organy regulacyjne powinny dysponować niezbędnymi narzędziami w celu 
monitorowania dostępnych na rynku ofert dostaw energii elektrycznej i gazu. W związku 
z powyższym powinny mieć dostęp do wszystkich elementów decydujących o wysokości cen, 
w tym co najmniej do warunków umów dostawy gazu, formuł indeksów itp. W razie 
konieczności powinny również być uprawnione do podejmowania interwencji i nakładania 
odpowiednich kar. Krajowe organy regulacyjne powinny przedstawiać wyniki procesu 
monitorowania cen do wiadomości opinii publicznej sposób umożliwiający porównanie cen i 
podstawowych warunków dostępnych ofert.

C. Informacja

Europejscy odbiorcy energii otrzymują obiektywne i przejrzyste informacje o obowiązujących 
cenach, taryfach i mechanizmach indeksacji, a także o standardowych warunkach, 
uwzględnionych w standardowych fakturach, w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług 
związanych z energią elektryczną na szczeblu krajowym i wspólnotowym.

Europejscy odbiorcy energii otrzymują informacje na temat udziału każdego źródła energii 
w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednich latach; informacje 
te są przekazywane w zharmonizowany i zrozumiały sposób na fakturach wystawianych 
w poszczególnych państwach członkowskich, aby umożliwić łatwe porównanie.

Europejscy odbiorcy energii otrzymują informacje obejmujące co najmniej odniesienie do 
istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie na głównych stronach 
dostawców są dostępne publicznie lub na żądanie informacje dotyczące wpływu na 
środowisko, co najmniej w formie określenia emisji CO2 i powstawania odpadów 
radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem całkowitej 
mieszanki paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacje te powinny być 
również udostępniane na żądanie odbiorców bezpłatnie w formie pisemnej.

Europejscy odbiorcy energii mają prawo do otrzymywania, wraz z rachunkami, umowami lub 
innymi transakcjami, pokwitowaniami itd., informacji uwzględniających a) rzeczywiste 
aktualne ceny i rzeczywiste zużycie energii, co najmniej raz na pół roku, b) mechanizm 
indeksacji cen i jego zmiany, c) roczne porównanie rzeczywistego zużycia energii, 
d) porównanie z przykładowym użytkownikiem energii, e) dane kontaktowe podmiotów, od 
których można uzyskać obiektywne informacje o środkach poprawy efektywności 
energetycznej, profilach odbiorców końcowych i specyfikacjach technicznych urządzeń 
zużywających energię, f) udział każdego źródła energii w dostarczanej energii.

W ramach swoich kompetencji dostawcy i operatorzy sieci powinni uruchamiać łatwo 
dostępne i wysokiej jakości telefoniczne linie interwencyjne w celu skutecznego 
rozwiązywania problemów dotyczących podłączenia i innych kwestii jakościowych.
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Krajowe organy regulacyjne i dostawcy powinni udostępniać kalkulacje taryf, a informacje 
dotyczące cen za kWh powinny być regularnie publikowane na stronie internetowej 
krajowego organu regulacyjnego.

Krajowe organy regulacyjne monitorują przypadki restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
stosowanie przepisów dotyczących wyłączności, które mogą uniemożliwić lub ograniczyć 
wybór przysługujący klientom. W razie potrzeby krajowe organy regulacyjne współpracują 
w tej sprawie z krajowymi organami ochrony konkurencji, informując je o takich praktykach.

D. Działania społeczne
Państwa członkowskie wprowadzają w ramach krajowych planów działań w zakresie energii 
odpowiednie środki służące rozwiązaniu problemu ubóstwa energetycznego i przedstawiają 
tego rodzaju środki europejskiej agencji ds. współpracy krajowych organów regulacji 
energetyki.

Problem ubóstwa energetycznego wciąż nasila się we wszystkich państwach członkowskich.
Konieczne jest zintegrowane podejście, a określenie roli i zapewnienie niezależności 
krajowych organów regulacyjnych ma kluczowe znaczenie. Część odpowiedzialności 
powinna przejąć także europejska agencja ds. współpracy krajowych organów regulacji 
energetyki poprzez monitorowanie postępów państw członkowskich i przedstawianie 
skutecznych środków stosowanych przez te państwa w walce z ubóstwem energetycznym.

O problemie ubóstwa energetycznego można mówić wówczas, gdy w gospodarstwie 
domowym brak środków na ogrzanie domu do przyzwoitego poziomu, który określany jest na 
podstawie poziomów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia: 18°C dla wszystkich 
pomieszczeń mieszkalnych, w których przebywają osoby. Problem ten dotyczy również 
możliwości zakupu innych usług energetycznych dla domu po przystępnej cenie. Ubóstwo 
energetyczne danego gospodarstwa domowego oznacza, że udział wydatków na energię 
w całkowitych wydatkach na gospodarstwo dwukrotnie przekracza średnie krajowe wydatki 
na energię. Europejscy odbiorcy energii, których dotyka ten problem i którzy mają szczególne 
potrzeby wynikające z niesprawności lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, powinni 
korzystać ze specjalnych ofert cenowych niezbędnych usług energetycznych, skierowanych 
do odbiorców w trudnej sytuacji, aby zachować zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobre 
samopoczucie, przy czym usługi te powinny być dostępne po rozsądnych cenach lub, w razie 
konieczności, bezpłatnie.

Z dostępnych danych wynika, że państwa członkowskie jedynie w niewielkim stopniu 
wykorzystały obowiązki świadczenia ukierunkowanych usług publicznych w celu sprostania 
potrzebom odbiorców w trudnej sytuacji. Państwa członkowskie powinny przyjąć 
i opublikować definicję odbiorców w trudnej sytuacji, która będzie stosowana przez 
wszystkich dostawców energii elektrycznej i gazu, w przypadkach gdy dostawy gazu 
ziemnego spełniają podstawowe potrzeby gospodarstw domowych, bez konieczności 
składania odpowiednich wniosków przez odbiorców w trudnej sytuacji. Należy wezwać 
Komisję do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko tym państwom, które nie przyjęły ani nie stosują wspomnianej 
definicji.
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III. Niezależność i rola krajowych organów regulacyjnych

Krajowe organy regulacyjne powinny być niezależne od wpływów ze strony podmiotów 
publicznych lub prywatnych, a w ramach udzielonych im kompetencji powinny mieć 
możliwość pełnej realizacji swoich obowiązków w zakresie ulepszania praw odbiorców 
energii.

Powinny również dysponować niezbędnymi narzędziami w celu monitorowania dostępnych 
na rynku ofert dostaw energii elektrycznej i gazu. W związku z powyższym powinny mieć 
dostęp do wszystkich elementów decydujących o wysokości cen.
Krajowe organy regulacyjne monitorują przypadki restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
stosowanie przepisów dotyczących wyłączności, które mogą uniemożliwić lub ograniczyć 
wybór przysługujący klientom. W razie potrzeby krajowe organy regulacyjne współpracują 
w tej sprawie z krajowymi organami ochrony konkurencji, informując je o takich praktykach.

Istnieje konieczność uwzględnienia kompetencji krajowych organów regulacyjnych w art. 22c 
dyrektywy 2003/54/WE (energia elektryczna) i art. 24c dyrektywy 2003/55/WE.

Należy również wypracować zintegrowane europejskie podejście w ramach działalności 
krajowych organów regulacyjnych, koordynowane przez agencję europejską.
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