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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en europeisk stadga om konsumenternas rättigheter på energiområdet
(2008/2006(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el 
och upphävande av direktiv 96/92/EG (KOM(2007)0528), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för 
naturgas (KOM(2007)0529),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 februari 2007 i rådets dokument nr 6271/07,

– med beaktande av kommissionens meddelande – En energipolitik för Europa 
(KOM(2007)0001),

– med beaktande av kommissionens meddelande – Utredning i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och elsektorerna (KOM(2006)0851),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens personal –
Genomföranderapport om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden 
(SEK(2006)1709) – bifogat dokument till kommissionens meddelande 
(KOM(2006)0841),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens personal om uppgifter rörande 
EU:s energipolitik (SEK(2007)0012), 

– med beaktande av rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att 
säkerställa en tryggad naturgasförsörjning1,

– med beaktande av den årliga rapporten från de europeiska tillsynsmyndigheterna för 
energi för perioden från den 1 januari 2006 till den 31 december 2006 till alla medlemmar 
i CEER och ERGEG, Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen 
som utarbetats i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens beslut (2003/796/EG) av 
den 11 november 2003 om inrättande av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för 
el och gas2,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet av 
den 8-9 mars 2007 om Europeiska rådets antagande av Europeiska rådets handlingsplan 
(2007-2009) – Energipolitik för Europa (nr 7224/07), 

                                               
1 EUT L 127, 29.4.2004, s. 92.
2 EUT L 296, 14.11.2003, s. 34.
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– med beaktande av kommissionens meddelande om en europeisk stadga om 
konsumenternas rättigheter på energiområdet (KOM(2007)0386),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
(A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Principerna om social integration och lika möjligheter för alla innebär att alla unionens 
medborgare måste ha tillgång till energi till ett överkomligt pris.

B. Medlemsstaterna måste vidta ytterligare åtgärder för att lösa problemen med fattigdom 
p.g.a. brist på energi, eftersom adekvat energiförsörjning är ett av de viktigaste kriterierna 
för att medborgarna på ett framgångsrikt sätt ska bli delaktiga i det sociala och 
ekonomiska livet.

C. En europeisk stadga om konsumenternas rättigheter på energiområdet är en uppmaning 
till och ett sätt att stimulera regeringar, tillsynsmyndigheter för energi och industrin, som 
företräds av alla arbetsmarknadens parter, att konkret bidra till att säkerställa att 
energikonsumenternas intressen beaktas på en social, miljövänlig och konkurrenskraftig 
energimarknad inom EU.

D. Det råder bred enighet om att enbart marknadsmekanismer inte fullt ut kan garantera 
konsumenternas främsta intressen inom energisektorn, och därför bör tyngdpunkten ligga
på övergripande allmännyttiga skyldigheter, andra allmännyttiga skyldigheter (PSO) och 
konsumenträttigheter. 

E. Uppgifter gör gällande att medlemsstaterna endast i begränsad utsträckning har använt sig 
av riktade allmännyttiga skyldigheter för att vända sig till utsatta kunder.

F. De nationella tillsynsmyndigheternas roll bör också starkt uppmärksammas, vilka bör 
vara oberoende från alla offentliga och privata intressen och vara behöriga att övervaka 
energimarknaderna, däribland priserna och deras beståndsdelar, samt att vid behov vidta 
åtgärder och införa sanktioner.

Stadgans innehåll

1. Europaparlamentet betonar att det är absolut nödvändigt att stadgan får en mer bindande 
karaktär för att på ett effektivt sätt garantera och förstärka konsumenternas rättigheter.

2. Europaparlamentet föreslår därför att stadgan införlivas i eller görs om till en rättsakt, 
eller åtminstone tas med den i bilaga A till direktiven om den inre marknaden för el och 
naturgas vilka ska ändras genom förslagen i det ”tredje paketet”.
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3. Europaparlamentet betonar att stadgans potentiella mervärde som informationsredskap 
för att samla, förtydliga och konsolidera konsumenternas rättigheter rörande energi vilka 
redan har antagits i den gällande EU-lagstiftningen. Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens plan på att utarbeta ett Internet-verktyg för konsumenternas rättigheter 
rörande energi.

Tillgång till överföring, distributionsnät och utrustning

4. Europaparlamentet betonar att de europeiska el- och gaskonsumenterna har rätt att åtnjuta 
den allmänna rätten att uppkopplas till näten och förses med el och gas till rimliga, 
tydliga, icke-diskriminerande och klart jämförbara tariffer och priser, inklusive priser och 
tariffer som justerats genom deras indexregleringsmekanismer. 

5. Europaparlamentet betonar att konsumentskyddet måste uppmärksammas särskilt och 
skyddsåtgärder måste vidtas för att förbjuda avstängning från nätet. Medlemsstaterna 
måste utse en nödleverantör och informera konsumenterna om detta. En sådan mekanism 
måste inrättas genom nationell lagstiftning.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att konsumenterna lätt kan byta 
till en ny leverantör inom en period på högst en månad, och att detta ska vara 
kostnadsfritt. 

Tariffer, priser

7. Europaparlamentet betonar att de europeiska priserna på el och gas måste vara rimliga, 
lätta att jämföra, tydliga och grundade på aktuell energiförbrukning. Insynen i och 
förutsägbarheten för de offentliggjorda priserna, tarifferna, indexregleringsmekanismerna 
och villkoren måste förbättras ytterligare genom begripliga och lättillgängliga 
beräkningsmetoder eller genom andra former för kommunikation, vilka ska meddelas i 
förväg och övervakas eller godkännas av den oberoende nationella tillsynsmyndigheten.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och finansiera pilotprojekt som 
ska tillhandahålla ”smarta mätare” till enskilda konsumenter, på vilka man korrekt kan 
avläsa den aktuella energiförbrukningen och användningstiden.

Information/avtal

9. Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla standardfakturor som ska användas av 
alla leverantörer för att öka möjligheten till insyn och jämförbarhet, och att hänvisa till 
konsumenträttigheter på el- och gasföretagens samt de oberoende nationella 
tillsynsmyndigheternas webbplatser.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta en enda kontaktpunkt för all 
begäran om information från konsumenter.

11. Europaparlamentet anser att tariffsimulatorer måste finnas tillgängliga på leverantörernas 
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och de oberoende nationella tillsynsmyndigheternas webbplatser. Parlamentet betonar att 
konsumenterna regelbundet – åtminstone en gång per halvår – måste informeras om sin 
energiförbrukning.

Sociala åtgärder

12. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna endast i begränsad utsträckning har 
använt sig av riktade allmännyttiga skyldigheter för att vända sig till utsatta kunder och 
att endast ett mycket litet antal medlemsstater har utvecklat någon form av social tariff, 
och uppmanar medlemsstaterna att införa sådana sociala tariffer.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot medlemsstater som 
inte har uppfyllt sina skyldigheter beträffande allmännyttiga tjänster vilka fastställs i 
direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta nationella handlingsplaner för 
energi för att lösa problemen med fattigdom p.g.a. brist på energi och att informera 
Europeiska byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter om sådana 
åtgärder. Parlamentet uppmanar byrån att i samarbete med nationella myndigheter 
övervaka dessa åtgärder och att informera om framgångsrika åtgärder.

Nationella tillsynsmyndigheter

15. Europaparlamentet betonar att nationella tillsynsmyndigheter finns i medlemsstaterna, 
men beklagar att de i dag har begränsade befogenheter. 

16. Europaparlamentet anser att de nationella tillsynsmyndigheterna måste vara oberoende av 
alla offentliga och privata intressen och åtminstone ha befogenhet

- att övervaka tillgången till distributionsnät för el och gas och att vidta åtgärder med 
lämpliga sanktioner,

- att godkänna nättariffer och indexregleringsmekanismerna för dem, 
- att övervaka priser och beståndsdelar i dem, inklusive indexregleringsmekanismerna 

för dem,
- att övervaka och kontrollera den konsumentinformation som leverantörer ger till sina 

kunder och kräva av leverantörerna att sådan information ges,
- att skydda konsumenterna mot ohederliga affärsmetoder och att i detta hänseende 

samarbeta med de behöriga konkurrensmyndigheterna.

17. De nationella tillsynsmyndigheterna ska ha tillgång till nödvändiga verktyg för att 
övervaka de el- och gaserbjudanden som finns tillgängliga på marknaden. De ska därför 
ha tillgång till alla avgörande faktorer som bestämmer priserna, vilket åtminstone ska 
inkludera villkoren i gasavtal och indexformler.

18. Europaparlamentet betonar att de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter måste 
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införlivas i artikel 22c i direktiv 2003/54/EG (el) och artikel 24c i direktiv 2003/55/EG 
(gas).

19. Europaparlamentet betonar att det behövs en integrerad europeisk strategi för de 
nationella tillsynsmyndigheternas verksamhet vilken ska samordnas av Europeiska byrån 
för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter.

Klagomål

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta en gemensam kontaktpunkt för 
klagomål från konsumenterna.

21. En oberoende energiombudsman ska inrättas i alla medlemsstater med ansvar för att på 
ett effektivt sätt behandla klagomål.

Konsumentorganisationer

22. Europaparlamentet erkänner konsumentorganisationernas viktiga roll för att garantera att 
maximala insatser görs för att uppnå en hög nivå på energikonsumenternas rättigheter.

o

o     o

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.



PE402.546v01-00 8/12 PR\707755SV.doc
Extern översättning

SV

MOTIVERING

I. Inledning

Det finns konsumenträttigheter på energiområdet i dag, men de fastställs i olika EU-dokument 
och har ofta inte införlivats i den nationella lagstiftningen. Det finns därför ett stort behov av 
att förtydliga, konsolidera och komplettera dessa rättigheter. Av det skälet välkomnas det 
initiativ som tagits till stadgan.

I sitt meddelande av den 5 juli 2007 om en europeisk stadga om konsumenternas rättigheter 
på energiområdet (KOM(2007)0986) anger kommissionen möjliga beståndsdelar i en framtida 
stadga som på ett lättbegripligt sätt skulle kunna redogöra för den gällande 
gemenskapslagstiftningen och möjligt innehåll i framtida åtgärder.

Kommissionen har inte för avsikt att den framtida stadgan om konsumenternas rättigheter på 
energiområdet ska bli en rättsakt.
I motsats till kommissionens åsikt anser föredraganden att stadgan bör ha rättsligt bindande 
karaktär eller att den måste införlivas i eller vara en bilaga till ett rättsligt instrument, 
direktiven om den inre marknaden för el (2003/54/EG) och om den inre marknaden för 
naturgas (2003/55/EG). 

Föredraganden välkomnar också kommissionens avsikt att utarbeta en så kallad checklista för 
energi, ett informationsredskap som ska utarbetas av medlemsstaterna och bli tillgängligt på 
Internet för att vägleda konsumenterna och ge praktisk information. Föredraganden betonar 
dock att denna tekniska checklista för energi inte kan godtas som en ersättning för stadgan om 
konsumenternas rättigheter på energiområdet.

II. Lista över konsumenternas rättigheter

I kommissionens rådgivande dokument räknas de frågor upp som den framtida stadgan bör 
inriktas på:
- Att upprätta system för att hjälpa de mest utsatta EU-medborgarna att hantera höjningar av 
energipriserna. 
- Att öka den minsta mängden information som ska vara tillgänglig för medborgarna för att 
hjälpa dem att välja mellan leverantörer och leveransalternativ. 
- Att få tillgång till lämpliga energimängder och rimliga priser.
- Att minska det administrativa arbetet när konsumenter byter leverantör.
- Att skydda konsumenterna mot ohederliga försäljningsmetoder.
- Att genomdriva rättigheter för konsumenterna.
- Information om åtgärder för energieffektivitet och beteendemönster.
- Konsumentrepresentation.
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Utan att vara alltför grundlig vill föredraganden betona följande betydelsefulla punkter för att 
få till stånd bättre konsumenträttigheter.

A. Tillgång till leveranser, överföring och distributionsnät

De europeiska el- och gaskonsumenterna har rätt att få del av samhällsomfattande tjänster, 
dvs. rätt att få leveranser av specifik kvalitet till rimliga, lätt och klart jämförbara och tydliga 
priser. Insynen i och förutsägbarheten för offentliggjorda tariffer samt 
indexeringsmekanismerna för dem bör förbättras ytterligare genom begripliga och 
lättillgängliga beräkningsmetoder eller genom andra former för kommunikation, och ska 
meddelas i förväg samt övervakas eller godkännas av de oberoende nationella 
tillsynsmyndigheterna. Dessa myndigheter ska dessutom se till att nättarifferna inte är 
diskriminerande.

Konsumentskyddet bör uppmärksammas särskilt och skyddsåtgärder bör alltså vidtas för att 
förbjuda avstängning från nätet. Avstängning ska anses vara ett olämpligt sätt att hantera 
obetalda fakturor. Medlemsstaterna måste utse en nödleverantör (och fastställa detta i 
lagstiftningen) och informera konsumenterna om detta.

De nationella tillsynsmyndigheterna bör vara oberoende av alla privata och offentliga 
intressen och ha befogenhet att övervaka tillgången till el och gas samt att vidta åtgärder med 
lämpliga sanktioner.

Medlemsstaterna ska garantera att berättigade konsumenter lätt kan byta till en ny leverantör 
inom en period på högst en månad, och att detta ska vara kostnadsfritt. Den period som får 
krävas för att byta till ny el- eller gasleverantör bör därför inte överstiga en månad.

B. Tariffer, priser och övervakning

El- och gaspriserna i Europa ska vara rimliga. De europeiska energikonsumenterna ska 
kostnadsfritt kunna erhålla tydlig information om gällande priser, tariffer, 
indexregleringsmekanismer och standardvillkor. De har rätt att få energifakturor som grundas 
på den aktuella energiförbrukningen. 

De europeiska energikonsumenterna bör erbjudas ett brett urval av betalningsmetoder för att 
inte utsatta kunder ska diskrimineras, och detta ska inkludera förbetalda mätare och 
tariffräknare kostnadsfritt. Skillnader i villkor ska återspegla leverantörens kostnader för de 
olika betalningssystemen. 

Europeiska kommissionen bör utveckla och finansiera pilotprojekt för användning av enskilda 
mätare till konkurrenskraftiga priser på vilka man korrekt kan avläsa den aktuella 
energiförbrukningen och information om användningstid (så kallade smarta mätare).

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha tillgång till nödvändiga verktyg för att övervaka 
de el- och gaserbjudanden som finns tillgängliga på marknaden. De ska därför ha tillgång till 
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alla avgörande faktorer som bestämmer priserna, vilket åtminstone ska inkludera villkoren i 
gasavtal, indexformler etc. Vid behov bör de ha befogenhet att vidta åtgärder och införa
lämpliga sanktioner. De ska lägga fram resultaten av prisövervakningen för allmänheten på ett 
sätt som gör det möjligt att jämföra priser och grundvillkor i de erbjudanden som finns.

C. Information

De europeiska energikonsumenterna ska få objektiv och tydlig information om gällande 
priser, tariffer och indexregleringsmekanismer och om standardvillkor i standardfakturor när 
det gäller tillgång till och användning av eldistributionstjänster på nationell nivå och 
gemenskapsnivå.

Elkonsumenterna i Europa ska få information om varje energikällas andel av leverantörens 
totala blandning av energikällor under det föregående året. Denna information ska ges på ett 
samordnat och begripligt sätt på fakturorna i medlemsstaterna så att informationen lätt kan 
jämföras.

De europeiska elkonsumenterna ska åtminstone få information om hänvisningar till befintliga 
informationskällor som t.ex. webbsidor, där information om miljökonsekvenser åtminstone i
fråga om koldioxidutsläpp och mängden radioaktivt avfall som blir resultatet av den el som 
produceras från leverantörens blandning av energikällor under det föregående året finns på 
leverantörens hemsida. På begäran bör denna information också kunna ges kostnadsfritt till 
konsumenterna i skriftlig form.

Energikonsumenterna i Europa har rätt att få information på eller tillsammans med fakturor, 
avtal eller andra transaktioner, kvitton etc. om a) gällande priser och aktuell förbrukning 
åtminstone en gång per halvår, b) indexregleringsmekanismen för priset och ändring av den, 
c) årlig jämförelse av den aktuella energiförbrukningen, d) jämförelse med genomsnittlig 
energianvändare, e) kontaktuppgifter för objektiv information om åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, slutanvändarprofiler och specifikationer över utrustning, f) varje 
energikällas andel av den levererade energin.

Leverantörerna och nätoperatörerna bör som en del av sitt ansvar inrätta lättillgängliga 
hjälptelefoner av god kvalitet som på ett effektivt sätt kan hantera anslutningsproblem och 
andra eventuella frågor rörande tjänstekvalitet. 

Den nationella tillsynsmyndigheten och leverantören bör tillhandahålla tariffräknare, och 
information om priser per kWh bör offentliggöras regelbundet på den nationella 
tillsynsmyndighetens webbplats.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka förekomsten av begränsande metoder i 
avtal, däribland exklusiv distribution, vilka kan förhindra eller begränsa kundernas val. Vid 
behov ska den nationella tillsynsmyndigheten underrätta och samarbeta med de nationella 
konkurrensmyndigheterna om sådana metoder.
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D. Sociala åtgärder
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att ta upp problemen med fattigdom p.g.a. 
brist på energi i nationella handlingsplaner för energi och informera Europeiska byrån för 
samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter om sådana åtgärder.

Fattigdom p.g.a. brist på energi är ett växande problem i alla medlemsstater. En integrerad 
strategi behövs och de nationella tillsynsmyndigheternas roll och oberoende är av avgörande 
betydelse. Europeiska byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter bör 
också ta sitt ansvar genom att övervaka utvecklingen i medlemsstaterna och informera om 
åtgärder som varit framgångsrika i medlemsstaterna för att hantera problem med fattigdom 
p.g.a. brist på energi.
Fattigdom p.g.a. brist på energi innebär att ett hushåll inte har råd att värma upp bostaden till 
en acceptabel standardnivå – detta grundas på den nivå som Världshälsoorganisationen 
rekommenderar: 18 grader Celsius för alla bostadsutrymmen där människor vistas. Det 
innefattar också möjligheten att köpa andra energitjänster i bostaden till en rimlig kostnad. Ett 
hushåll är fattigt p.g.a. brist på energi om andelen energiutgifter av de totala 
hushållsutgifterna är högre än det dubbla nationella medianvärdet för energiutgifter. Dessa 
europeiska energikonsumenter (som har särskilda behov p.g.a. handikapp eller har en knapp 
ekonomisk situation) bör få betala enligt en taxa med särskilda priser för nödvändiga 
energitjänster till utsatta konsumenter, så att de kan behålla sin fysiska och psykiska hälsa 
samt sitt välbefinnande till en rimlig kostnad eller vid behov kostnadsfritt.

Uppgifter gör gällande att medlemsstaterna endast i begränsad utsträckning har använt sig av 
riktade allmännyttiga skyldigheter för att vända sig till utsatta kunder. Medlemsstaterna bör 
anta och offentliggöra en definition av utsatta kunder som ska tillämpas – utan att utsatta 
kunder begär det – av alla elleverantörer och alla gasleverantörer då gas utgör grundläggande 
hushållsbehov. Kommissionen bör uppmuntras att inleda överträdelseförfaranden mot 
medlemsstater som inte antar eller tillämpar denna definition.

III. De nationella tillsynsmyndigheternas roll och oberoende

De nationella tillsynsmyndigheterna bör vara oberoende från alla offentliga och privata 
intressen och ges befogenheter som gör det möjligt för dem att fullt ut utöva sin roll för att 
förbättra konsumenternas rättigheter på energiområdet.

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha tillgång till nödvändiga verktyg för att övervaka 
de el- och gaserbjudanden som finns tillgängliga på marknaden. De bör därför ha tillgång till 
alla avgörande faktorer som bestämmer priserna.
De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka förekomsten av begränsande metoder i 
avtal, däribland exklusiv distribution, vilka kan förhindra eller begränsa kundernas val. Vid 
behov ska den nationella tillsynsmyndigheten underrätta och samarbeta med de nationella 
konkurrensmyndigheterna om sådana metoder.
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De nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter måste införlivas i artikel 22c i 
direktiv 2003/54/EG (el) och artikel 24c i direktiv 2003/55/EG.

Det behövs också en integrerad europeisk strategi för de nationella tillsynsmyndigheternas 
verksamhet vilken ska samordnas av Europeiska byrån för samarbete mellan nationella 
energitillsynsmyndigheter.
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