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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Carta europeană a drepturilor consumatorilor de energie
(2008/2006(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2003/54/CE privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 96/92/CE(COM(2007)0528), 

– având în vedere propunerea Comisiei de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piaţa 
internă în sectorul gazelor naturale COM(2007)0529),

– având în vedere concluziile Consiliului din 15 februarie 2007 din documentul Consiliului
6271/07,

– având în vedere Comunicarea Comisiei – O politică energetică pentru Europa
(COM(2007)0001),

– având în vedere Comunicarea Comisiei – Anchetă efectuată în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în sectoarele europene ale gazului şi energiei electrice 
(COM(2006)0851),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Raportul de punere în 
aplicare cu privire la perspectivele pentru piaţa internă a gazelor şi a energiei electrice
(SEC(2006)1709) – document care însoţeşte Comunicarea Comisiei (COM(2006)0841),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind datele politicii 
energetice UE (SEC(2007)0012), 

– având în vedere Directiva Consiliului 2004/67/CE din 26 aprilie 2004 privind măsurile de 
garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural1,

– având în vedere Raportul anual al autorităţilor europene de reglementare din sectorul 
energetic pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2006 către toţi membrii CEER 
şi ERGEG, Parlamentul European, Consiliul de Miniştri şi Comisia Europeană, întocmit 
în temeiul articolului 3 alineatul (8) din Decizia 2003/796/CE a Comisiei din 11
noiembrie 2003 privind înfiinţarea grupului european de reglementare în domeniul 
energiei electrice şi al gazelor2,

– având în vedere Concluziile Preşedintelui Consiliului European din 8-9 martie 2007 
privind aprobarea de către Consiliul European a „Planului de acţiune al Consiliului 
European (2007-2009) – Politica energetică pentru Europa” (7224/07), 

                                               
1 JO L 127, 29.4.2004, p. 92.

7 JO L 296, 14.11.2003, p. 34.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei „Către o Cartă europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie” (COM(2007)0386),

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2008),

A. întrucât principiul incluziunii sociale şi al egalităţii de şanse pentru toţi implică 
necesitatea ca fiecărui cetăţean al Uniunii să i să permită accesul la energie;

B. întrucât statele membre trebuie să continue abordarea problemei penuriei de resurse
energetice, deoarece furnizarea corespunzătoare a energiei reprezintă unul dintre 
elementele-cheie pentru a ajunge la participarea cu succes a cetăţenilor la viaţa socială şi 
economică;

C. întrucât Carta europeană a drepturilor consumatorilor de energie constituie un apel şi un 
impuls pentru guverne, autorităţile de reglementare din sectorul energetic şi industrie, 
reprezentate de toţi partenerii sociali, pentru a oferi o contribuţie concretă la garantarea
faptului că interesele consumatorilor de energie sunt luate în considerare în cadrul unei 
pieţe energetice a UE care acordă atenţie aspectelor sociale, ecologice şi competitive;

D. întrucât există un amplu consens potrivit căruia mecanismele pieţei nu pot răspunde 
singure pe deplin intereselor consumatorilor din sectorul energetic; în consecinţă, ar trebui 
acordată o atenţie deosebită obligaţiilor de servicii publice universale, obligaţiilor privind 
alte servicii publice (OSP) şi drepturilor consumatorilor;

E. întrucât datele disponibile arată faptul că statele membre au utilizat parţial obligaţiile 
privind serviciile publice specifice pentru a aborda problema consumatorilor vulnerabili;

F. întrucât ar trebui acordată o atenţie deosebită rolului atribuit autorităţilor naţionale de 
reglementare (ANR), care sunt independente de orice interes public sau privat şi au
competenţa de a supraveghea pieţele energetice, inclusiv preţurile şi toate componentele 
acestora, precum şi de a interveni şi de a aplica sancţiuni, dacă este cazul,

Natura Cartei

1. subliniază necesitatea absolută de a acorda un caracter obligatoriu Cartei, pentru a garanta
şi a pune efectiv în aplicare drepturile consumatorilor;

2. propune, în consecinţă, transpunerea/schimbarea Cartei într-un document legislativ sau 
cel puţin includerea acesteia în anexa A la directivele privind piaţa internă în sectorul
energiei electrice şi al gazelor, pentru a fi modificată prin „al treilea pachet” de propuneri;

3. subliniază potenţiala valoare adăugată a Cartei ca instrument de informare pentru 
colectarea, clarificarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor în sectorul energetic, 
aşa cum au fost deja adoptate în legislaţia UE în vigoare; în consecinţă, salută planul 
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Comisiei de elaborare a unui instrument online privind drepturile consumatorilor în 
sectorul energetic; 

Accesul la reţelele şi la echipamentele de transport şi distribuţie

4. subliniază dreptul consumatorilor europeni de energie electrică şi gaze de a se bucura de 
dreptul universal de a fi racordaţi la reţele şi de a li se furniza energie electrică şi gaze la 
tarife şi preţuri rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor şi clar comparabile, 
inclusiv preţurile şi tarifele ajustate ca urmare a mecanismelor de indexare aferente;

5. subliniază faptul că trebuie acordată o atenţie deosebită protecţiei consumatorilor şi 
trebuie luate măsuri pentru a interzice orice debranşare de la reţea; statele membre trebuie 
să numească un furnizor de ultimă instanţă şi să îi informeze pe consumatori despre
aceasta; un astfel de mecanism trebuie stabilit de legislaţia naţională;

6. solicită statelor membre să asigure posibilitatea consumatorului de a se racorda uşor, 
gratuit şi în termen de o lună la un nou furnizor;

Tarife şi preţuri

7. subliniază faptul că preţurile europene la energie electrică şi gaze trebuie să fie 
rezonabile, uşor şi clar comparabile, transparente şi bazate pe consumul real de energie; 
transparenţa şi previzibilitatea preţurilor, a tarifelor, a mecanismelor de indexare şi a 
condiţiilor publicate trebuie îmbunătăţite în continuare prin metode de calcul uşor de 
înţeles şi de accesat sau prin alte forme de informare, comunicate în prealabil şi 
monitorizate sau aprobate de către autoritatea naţională de reglementare independentă;

8. solicită Comisiei să dezvolte şi să finanţeze proiecte pilot pentru distribuirea către 
consumatorii individuali a „contoarelor inteligente”, care indică exact consumul real de 
energie şi timpul de utilizare;

Informaţii / contracte

9. subliniază necesitatea dezvoltării facturilor standard, care vor fi aplicate de toţi furnizorii, 
pentru a creşte transparenţa şi comparabilitatea acestora şi pentru a face trimitere la 
drepturile consumatorilor de pe site-urile companiilor de electricitate şi gaze şi ale 
autorităţilor naţionale de reglementare independente;

10. solicită statelor membre să stabilească un ghişeu unic pentru toate solicitările de 
informaţii ale consumatorilor; 

11. consideră că simulatorul de tarife trebuie să fie disponibil pe site-urile furnizorilor şi ale 
autorităţii naţionale de reglementare independente; subliniază faptul că consumatorii
trebuie să fie informaţi regulat cu privire la consumul lor de energie, cel puţin o dată la 
şase luni.
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Măsuri sociale 

12. regretă faptul că statele membre au utilizat parţial obligaţiile privind serviciile publice 
specifice (OSP) pentru a aborda problema consumatorilor vulnerabili şi că doar un număr 
foarte restrâns de state membre au dezvoltat o formă de tarif social predefinit; solicită 
statelor membre să stabilească un astfel de tarif social predefinit; 

13. solicită Comisiei să ia măsuri împotriva statelor membre care nu au îndeplinit obligaţiile 
OSP, astfel cum sunt prevăzute în Directivele 2003/54/CE şi 2003/55/CE;

14. solicită statelor membre să stabilească Planuri naţionale de acţiune privind energia, care 
să abordeze problema penuriei de resurse energetice şi să comunice aceste măsuri 
Agenţiei europene de cooperare a autorităţilor de reglementare; solicită Agenţiei 
europene să monitorizeze, împreună cu autorităţile naţionale, măsurile în cauză şi să 
comunice măsurile care au avut succes; 

Autorităţile naţionale de reglementare (ANR)

15. subliniază existenţa ANR-urilor în statele membre, dar deplânge actuala lor putere 
limitată;

16. consideră că autorităţile naţionale de reglementare (ANR) trebuie să fie independente de 
orice interes public sau privat şi să aibă cel puţin competenţa:

- de a monitoriza accesul la reţelele de energie electrică şi gaze şi de a interveni cu 
sancţiunile corespunzătoare,

- de a aproba tarifele de reţea şi eventual mecanismele de indexare a acestora,
- de a monitoriza preţurile şi toate componentele acestora, inclusiv mecanismele de 

indexare a acestora,
- de a monitoriza, controla şi aplica informaţiile pentru consumatori oferite de furnizori,
- de a proteja consumatorii împotriva practicilor comerciale neloiale şi de a coopera, în 

această privinţă, cu autorităţile competente în domeniul concurenţei;

17. ANR-urile vor dispune de instrumentele necesare pentru a monitoriza ofertele de energie 
electrică şi gaze disponibile pe piaţă; în consecinţă, acestea vor avea acces la toate 
elementele decisive care determină preţurile, inclusiv, cel puţin, clauzele şi condiţiile 
contractuale referitoare la gaze şi formulele de indexare;

18. subliniază necesitatea de includere a competenţelor ANR în articolul 22c din Directiva 
2003/54/CE (energie electrică) şi în articolul 24c din Directiva 2003/55/CE (gaze);

19. subliniază necesitatea unui demers european integrat al activităţilor ANR-urilor 
coordonate de Agenţia europeană; 

Plângeri

20. solicită statelor membre să stabilească un ghişeu comun pentru plângerile consumatorilor;

21. un mediator independent va fi numit în fiecare stat membru pentru sectorul energetic şi 
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va fi însărcinat cu analizarea eficientă a plângerilor; 

Organizaţiile de consumatori

22. recunoaşte rolul important al organizaţiilor de consumatori în garantarea faptului că se 
face totul pentru a atinge un nivel înalt în domeniul drepturilor consumatorilor de energie;

o

o     o

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introduction

Energy consumer rights exist today, but are laid down in different EU documents and often 
not transposed into national legislation. Therefore, there is a strong need to clarify, 
consolidate and complement these rights. Therefore, the Charter is an initiative to be 
welcomed.

In its Communication of 5 July 2007, "Towards a European Charter on the Rights of Energy 
Consumers" (COM (2007)986), the Commission indicates possible elements for a future 
Charter, that would set out, in an easily comprehensible way, existing Community legislation 
and possible elements for future action.

The Commission does not envisage the future Charter on the Rights of Energy Consumers to 
be a legal document. 
Contrary to the Commission, your rapporteur is of the opinion that this Charter should have a 
legally binding nature, or must at least be incorporated and annexed to a legislative 
instrument, the Directives on the internal market in electricity (2003/54/EC) and on the 
internal market in natural gas (2003/55/EC). 

Your rapporteur also welcomes the Commission's intention to draw up a so-called "Energy 
Checklist", an information tool, to be elaborated by the Member States and to be made 
available on the internet, guiding the consumer and giving practical information. However, 
she emphasises that this technical "Energy Checklist" is not an acceptable substitute for a 
"Charter on the Rights of Energy Consumers".

II. List of consumer rights:

The Commission's consultation document lists the issues the future Charter should focus on:
- assist in establishing schemes to help the most vulnerable EU citizens deal with increases in 
energy price,
- improve the minimum level of information available to citizens to help them choose 
between suppliers and supply options,
- access to adequate levels of energy and reasonable prices,
- reduce paperwork when consumers change supplier,
- protect consumers from unfair selling practices,
- enforcement of consumer rights,
- information on energy efficiency measures and patterns  of behaviour,
- consumer representation.
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Without being exhaustive, your rapporteur wishes to highlight the following elements of 
significance for better consumer rights.

A. Access to supply and transmission and distribution grids 

European electricity and gas consumers have the right to enjoy universal service, that is the 
right to be supplied with a specified quality, at reasonable, easily and clearly comparable and 
transparent prices. The transparency and predictability of published grid tariffs, and eventually 
their indexation mechanism, shall be further improved through comprehensible and easily 
accessible calculation methods or through any other communication forms, communicated 
beforehand to and approved by the independent national regulators authorities. These shall 
ensure in addition that these grid tariffs are non discriminatory. 

Special attention should be paid to the consumer’s protection and safeguards should thus be 
taken in order to prohibit any grid disconnection. Disconnection shall be considered an 
undesirable remedy in case of non-payment. Member States have to appoint a supplier of last 
resort (set up by law) and inform the consumers thereof. 

National regulation authorities (NRA) should be independent of any private or public interest 
and have the competence to monitor the access to electricity and gas and to intervene with 
appropriate sanctions. 

Member States shall ensure that the eligible consumer is in fact able to switch easily to a new 
supplier, free of charge. The period required for switching to a new supplier of electricity or 
gas should therefore not last longer than one month

B.  Tariffs, Prices and Monitoring 

European electricity and gas prices shall be reasonable. European energy consumers shall 
receive, free of charge, transparent information on applicable prices, tariffs, indexation 
mechanisms and on standard terms and conditions. They have a right to receive energy bills 
based on actual energy consumption.

European energy consumers should be offered a wide choice of payment methods so as not to 
discriminate against vulnerable customers, which shall include prepaid meter and tariff 
calculators without charge. Any difference in terms and conditions shall reflect the costs to 
the supplier of the different payment systems. 

The European Commission should develop and finance pilot projects for the use of 
competitively priced individual meters accurately reflecting actual energy consumption and 
information on the time of use (so-called "smart meters

National regulatory authorities (NRA) should dispose on the necessary tools in order to 
monitor the electricity and gas offers available on the market. Therefore, they should have 
access to all the decisive elements determining the prices, including at least gas contracts 
terms and conditions, index formulas, etc. If needed, they should have the competence to 
intervene and to impose appropriate sanctions. They should present the results of price 
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monitoring to the public in a manner making it possible to compare prices and basic 
conditions of available offers.

C. Information

European energy consumers shall receive objective and transparent information on applicable 
prices, tariffs and index mechanisms as well as on standard terms and conditions included in 
standard invoices, in respect of access to and use of electricity services at national and 
community level;

European electricity consumers shall obtain information on the contribution of each energy 
source to the overall fuel mix of the supplier over the preceding year; in a harmonised and 
comprehensible manner on the invoices within member states so as to allow for easy 
comparison.

European electricity consumers shall obtain information on at least the reference to existing 
reference sources, such as web-pages for example, where information on the environmental 
impact, in terms of at least emissions of CO2 and the radioactive waste resulting from the 
electricity produced by the overall fuel mix of the supplier over the preceding year is publicly 
available on their home page and, on request, This information should also make a available 
and free of charge to the consumers in 'written form, if requested'.

European energy consumers have the right to receive information, in or with their bills, 
contracts or other transactions, receipts, etc., on a) current actual prices and actual 
consumption, at least once every 6 months; b) price indexation mechanism and any change of 
it c) yearly comparison of energy actual consumption; d) comparison with benchmarked
energy user; e) contact details for objective information on energy efficiency improvement 
measures, end-user profiles and equipment specifications f) contribution of each energy 
source to the energy supplied

Suppliers and network operators should, under their respective responsibilities, install easily 
accessible and quality help-lines to deal efficiently with connection problems and other 
service quality issues occurring. 

Tariff calculators should be made available by the national regulatory body and supplier, and 
information on prices per kWh should be published at regular intervals at the website of the 
national regulatory body.

National Regulatory Authorities shall monitor the occurrence of restrictive contractual 
practices, including exclusivity provisions, which may prevent or restrain the choice of any 
customer. Where appropriate the National Regulatory Authorities shall inform and cooperate 
with the National Competition Authorities of such practices.   

D. Social measures
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Member States shall take appropriate measures to address energy poverty in National Energy 
Action Plans and shall communicate such measures to the European Agency for regulators 
cooperation. 

Energy poverty is a growing problem in all Member States. An integrated approach is needed 
and the role and the independency of NRAs are essential. The European Agency for 
regulators should also take responsibility by monitoring the progress of Member States and 
communicating successful measures by Member States to deal with energy poverty.
Energy poverty means a household which is not able to afford to heat the home to an 
acceptable standard- this is based on the levels recommended by the World Health 
Organization: 18 degrees C for all living areas when occupied. It also includes the ability to 
purchase other energy services in the home at a reasonable cost. A household is energy poor if 
its share of energy expenditure within total household expenditure exceeds twice the national 
median energy expenditure. These European energy consumers (with special needs caused by 
impairments or in a poor financial situation) should benefit from essential energy services 
specific prices for vulnerable consumers to maintain their physical and mental health and 
well-being, at reasonable prices or, where necessary, free of charge.

Available data suggest that Member States have made only limited use of targeted public 
service obligations to address vulnerable customers Member States should adopt and publish 
a definition of vulnerable consumers to be applied - without further request by the vulnerable 
consumer - by all suppliers of electricity and gas, where gas supply meets basic household 
needs. The Commission should be encouraged to start infringement procedures against 
Member States omitting to adopt and to apply this definition.

III. The independency and the role of National Regulatory Authorities (NRAs)

NRAs should be independent from any private or public interest and be given the 
competences that allow them to play fully their role in the improvement of the rights of 
energy consumers.

They should dispose on the necessary tools in order to monitor the gas and electricity offers 
available on the market. Therefore, they should have access to all decisive elements 
determining the prices. 

NRAs shall monitor the occurrence of restrictive contractual practices, including exclusivity 
provisions, which may prevent or restrain the choice of any customers. Where appropriate the 
NRA shall inform and cooperate with the National Competition Authorities of such practices.   

Competences of NRAs must be incorporated in article 22c of Directive 2003/54/EC 
(electricity) and article 24c of Directive 2003/55/EC.

There is also a need for an integrated European approach of the activities of the NRAs 
coordinated by the European agency.
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