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1.

INTRODUCERE
În comunicarea privind politica energetic!1 "i în comunicarea privind pia#a intern! a
gazului "i energiei electrice2 din 10 ianuarie 2007, Comisia s-a angajat în mod serios
s! se asigure c! interesele consumatorului vor fi luate în seam! pe deplin "i normele
cele mai stricte s! fie aplicate în ansamblul teritoriului Uniunii Europene în serviciile
publice ale sectorului energiei. Consiliul3 "i Consiliul European4 au întâmpinat
abordarea Comisiei "i au convenit asupra necesit!#ii îmbun!t!#irii drepturilor
consumatorului în cadrul pie#ei interne a gazului "i energiei electrice.
Este amplu recunoscut faptul c! mecanismele pie#ei nu pot garanta respectarea
intereselor consumatorilor în domeniul energetic. Din acest motiv, directivele privind
energia electric! "i gazul5 prev!d obliga#ii ale serviciului public "i definesc drepturile
consumatorului. Deschiderea total! a pie#elor gazului "i energiei electrice este o
ocazie potrivit! pentru a reaminti faptul c! este necesar! protejarea în mod adecvat a
drepturilor consumatorilor. Din acest motiv, ac#iunea european! apropiat! se va
concentra asupra monitoriz!rii punerii în aplicare a drepturilor consumatorului "i
asupra respect!rii efective a acestora la nivel na#ional "i asupra înt!ririi sau, dac! este
cazul, asupra extinderii câtorva dintre aceste drepturi.
O protec#ie efectiv! a drepturilor consumatorului este esen#ial! în vederea garant!rii
faptului c! liberalizarea ofer! cu succes o op#iune real! de alegere "i d! încredere
consumatorilor pentru ca ace"tia s! poat! schimba furnizorul, în cazul în care doresc
s! fac! acest lucru. Consumatorii vor fi juc!tori activi în cadrul pie#ei energiei în
cazul în care sunt proteja#i în mod eficace. Obiectivele obligatorii ale Uniunii
Europene privind reducerea emisiilor de CO26 subliniaz! în continuare necesitatea
înt!ririi drepturilor consumatorului la informare "i, în special, la informa#ii
corespunz!toare care s! îi permit! s! gestioneze mai bine consumul de energie.
Documentul de consultare care con#ine posibile elemente în vederea unei viitoare
Carte a drepturilor consumatorilor de energie, anexat prezentei comunic!ri, constituie
o parte important! a acestei politici.
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Comunicarea Comisiei c!tre Consiliul European "i Parlamentul European: O politic! energetic! pentru
Europa, COM(2007)1 din 10.1.2007.
Comunicarea Comisiei c!tre Consiliul European "i Parlamentul European privind perspectivele pentru
pia#a intern! a gazului "i electricit!#ii, COM(2006) 841 din 10.1.2007.
Concluziile Consiliului din 15.2.2007 în documentul 6271/07 al Consiliului.
Concluziile pre"edin#iei, Consiliul European de la Bruxelles din 8 "i 9 martie 2007, documentul
7224/1/07 al Consiliului solicitând O mai bun! protec"ie a consumatorului, de exemplu prin intermediul
elabor!rii unei Carte a clientului în domeniul energiei.
Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European "i a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele
comune pentru pia#a intern! de energie electric! "i de abrogare a Directivei 96/92/CE, JO L 176,
15.7.2003, p. 37 (Directiva privind energia electric!), "i Directiva 2003/55/CE a Parlamentului
European "i a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru pia#a intern! în sectorul
gazelor naturale "i de abrogare a Directivei 98/30/CE, JO L 176, 15.7.2003, p. 57 (Directiva privind
gazul).
Concluziile pre"edin#iei, Consiliul European de la Bruxelles din 8 "i 9 martie 2007, documentul
7224/1/07 al Consiliului
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2.

CAMPANIE DE INFORMARE
Se a"teapt! ca suscitarea interesului consumatorilor pentru ofertele unor furnizori
alternativi s! contribuie la crearea pie#elor competitive. Experien#a anterioar! a
demonstrat c!, consumatorii vor fi activi pe pia#! doar dac! sunt încrez!tori în faptul
c! drepturile lor continu! s! fie protejate, în special în momentul în care schimb!
operatorul.
În strâns! leg!tur! cu deschiderea total! a pie#elor europene ale gazului "i energiei
electrice pentru consumatorii individuali ("i micile întreprinderi) la data de 1 iulie
2007, Comisia a lansat o vast! campanie de informare "i de sensibilizare, cu dou!
obiective esen#iale: sensibilizarea consumatorilor în ceea ce prive"te avantajele
ofertelor alternative care sunt create de c!tre pie#ele deschise ale energiei electrice "i
gazului, "i asigurarea acestora în ceea ce prive"te faptul c! drepturile lor r!mân pe
deplin protejate în cazul în care decid s! profite de asemenea oferte.
Procesul de consultare al Comisiei în privin#a viitoarei Carte va fi îndeaproape
asociat cu campania de informare.

3.

CONTEXT
Comunicarea privind politica energetic! indica c!: „Energia este un bun esen"ial
pentru fiecare european. Legisla"ia european! existent! solicit! deja respectul
obliga"iilor de serviciu public. Îns! Uniunea European! trebuie s! mearg! mai
departe în lupta împotriva s!r!ciei resurselor de energie.” Comisia s-a angajat s!
elaboreze o cart! a consumatorilor în domeniul energiei electrice, care va urm!ri
patru obiective principale:
a.

Energia este un bun esen!ial pentru fiecare european

Energia este foarte important! în ceea ce prive"te asigurarea coeziunii sociale "i
teritoriale, a stabilit!#ii economice "i a dezvolt!rii durabile. În economiile dezvoltate,
indivizii sunt izola#i de societate dac! nu au acces la energie electric!. Acela"i lucru
se aplic! "i întreprinderilor. Prin urmare, o aprovizionare cu energie electric!
adecvat! constituie unul dintre principalele elemente care permit cet!#enilor s!
participe de deplin la via#a economic! "i social!.
Un num!r suficient de concuren#i pe pia#!, o ofert! de aprovizionare vast!, pre#uri
competitive "i consumatori activi "i informa#i pot crea o veritabil! pia#! intern! a
energiei electrice "i gazului. Totu"i, dezvoltarea pie#ei interne a energiei electrice a
fost progresiv!, iar toate condi#iile pentru deschiderea total! a pie#elor gazului "i
energiei electrice în Uniunea European! nu sunt aplicabile decât începând cu 1 iulie
20077. Îmbun!t!#irea protec#iei "i consolidarea intereselor consumatorului, la acela"i
nivel cu interesele întreprinderilor, constituie o precondi#ie pentru o pia#! intern! care
func#ioneaz! bine "i se a"teapt! ca acestea s! conduc! la o îmbun!t!#ire a eficacit!#ii
energetice. De asemenea, acest lucru încurajeaz! concuren#a, inova#ia "i dezvoltarea
economic!.
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14 state membre vor deschide pia#a energiei electrice "i/sau gazului doar la 1.7.2007.
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b.
Legisla!ia european" existent" solicit" deja respectarea obliga!iilor
serviciului public.
Uniunea European! a ales s! asocieze cre"terea "i competitivitatea cu principiul
dezvolt!rii durabile. Protec#ia mediului înconjur!tor, a consumatorilor "i a
sectoarelor cele mai vulnerabile ale societ!#ii constituie o parte integral! din politica
Uniunii Europene care vizeaz! instituirea unei pie#e unice. Cu mult înainte ca
deschiderea dezbaterii europene privind serviciile de interes general s! înceap!,
oferta de servicii publice constituia deja o condi#ie sine qua non a legisla#iei în
materie de energie8. Obliga#iile de serviciu public constituie un complement necesar
al concuren#ei. Dac! for#ele pie#ei nu pot, ele singure, s! satisfac! interesul economic
general al societ!#ii, guvernele au dreptul – "i câteodat! obliga#ia – de a interveni.
Prin urmare, statele membre sunt abilitate s! impun! întreprinderilor obliga#ii de
serviciu public, în cazul în care este necesar. Acestea au libertatea de a defini
modalit!#ile, atât timp cât aceste obliga#ii sunt concepute în a"a fel încât s! r!spund!
obiectivelor europene comune9 "i s! respecte principiile enun#ate în directive10.
Men#inerea priorit!#ilor na#ionale în conformitate cu obiectivele comune ale politicii
europene constituie o important! provocare. În timpul fazei de tranzi#ie spre
concuren#a efectiv!, un dezechilibru între consumatori "i industrie "i o lips! de
informare risc! s! sl!beasc! consumatorii individuali. Condi#iile sociale "i de mediu
din Uniunea European! sunt afectate de factori externi, cum ar fi concuren#a
interna#ional! "i factori interni care decurg din disparit!#ile existente între economiile
statelor membre. Obliga#ii de serviciu public "i de serviciu universal bine orientate
pentru consumatorii de energie trebuie s! r!mân! în centrul procesului de deschidere
a pie#ei.
c.
Uniunea European" trebuie s" mearg" mai departe în lupta împotriva
s"r"ciei resurselor de energie.
Cu toate c! marea majoritate a cet!#enilor europeni sunt mul#umi#i de aprovizionarea
lor cu energie electric!11, se consider! c! lipsa de combustibil constituie un risc
crescut. Pre#urile ridicate ale surselor de energie primar!, ca de asemenea "i un
anumit num!r de op#iuni politice na#ionale "i europene în domeniul energiei electrice
sau în leg!tur! cu aspecte legate de mediu pot antrena o infla#ie a pre#urilor energiei
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Din 1996: Directiva Parlamentului European "i a Consiliului 96/92/CE din 19 decembrie 1996 privind
regulile comune pentru pia#a intern! de energie electric!, JO L 27, 30.1.1997, p. 20 (fosta Directiv!
privind energia electric!), "i Directiva Parlamentului "i a Consiliului European 98/30/CE din 22 iunie
1998 privind regulile comune pentru pia#a intern! în sectorul gazelor naturale, JO L 204, 21.7.1998, p. 1
(fosta directiv! privind gazul)
Articolul 3 alineatul (2) din directivele privind gazul "i energia electric! acord! statelor membre dreptul
de a impune obliga#ii de serviciu public în ceea ce prive"te urm!toarele obiective: … siguran"a, inclusiv
siguran"a furniz!rii, caracterul regulat, calitatea #i pre"ul livr!rilor, precum #i protec"ia mediului,
inclusiv eficien"a energiei electrice #i protec"ia climatului. Prin intermediul unui mecanism de
notificare, Comisia garanteaz! respectarea dreptului comunitar "i publicarea asigur! o transparen#!
total!.
Principii cum ar fi definirea clar!, transparen#a, caracterul nediscriminatoriu, posibilitatea de a verifica
"i tratamentul egal, inclusiv egalitatea de acces la consumatori pentru toate întreprinderile.
Consumatorii europeni sunt relativ mul#umi#i de aprovizionarea lor cu energie electric!: nota medie la
nivelul UE-25 este de 7.6 (pe o scal! de la 1 la 10) atât pentru energie electric! cât "i pentru gaz –
Anchet! asupra satisfac#iei consumatorului – 2006 – urmeaz! a fi publicat!.
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electrice12. Situa#ia consumatorilor individuali care se afl! în situa#ii financiare
vulnerabile risc! în continuare s! se agraveze din cauza modalit!#ilor ininteligibile de
facturare sau a dispozi#iilor nejustificate de contorizare.
Încurajarea consumatorilor s! caute cele mai bune oferte pare necesar!, dar o m!rire
general! a pre#urilor energiei electrice poate deveni o povar! grea pentru bugetul
consumatorilor individuali. Contorizarea "i facturi nefrecvente pot, de asemenea, s!
sporeasc! impactul economic al m!ririi pre#urilor energiei electrice "i s! accentueze
lipsa de combustibil. Directivele privind energia electric! "i gazul definesc m!surile
de protec#ie destinate consumatorilor vulnerabili "i impun, în special, m!suri
corespunz!toare împotriva debran"!rii.
Comisia consider! c! statele membre nu sunt suficient de interesate de problemele
consumatorilor vulnerabili. Într-adev!r, numai jum!tate dintre statele membre au
încercat definirea acestor consumatori, "i se consider! c! doar cinci state membre
dispun de o form! sau alta de tarif social. În cazul în care statele membre încalc!
obliga#iile existente, Comisia va continua s! conduc! proceduri privind înc!lcarea
dreptului comunitar.
Comisia consider! c! viitoarea Cart! ar trebui s! ofere orient!ri asupra celor mai
bune mijloace de a r!spunde în mod eficient nevoilor consumatorilor vulnerabili.
d.

Obiectivele principale

O Cart! european! a drepturilor consumatorilor de energie trebuie s! pun! accentul
pe patru aspecte evocate de c!tre Comisie în Comunicarea sa privind politica
energetic!13.
– s! contribuie la stabilirea regimurilor de ajutor pentru a permite celor mai
vulnerabili cet!"eni UE s! fac! fa"! m!ririi pre"ului energiei electrice,
– s! îmbun!t!"easc! nivelul minim de informa"ii de care dispun cet!"enii, pentru a
îi ajuta pe ace#tia s! aleag! între furnizori #i posibilit!"i de furnizare,
– s! reduc! formalit!"ile care trebuie îndeplinite în momentul în care consumatorii
schimb! furnizorul, "i
– s! protejeze consumatorii împotriva practicilor de vânzare abuzive.
Consolidarea drepturilor consumatorului, informa#ii privind m!surile referitoare la
eficien#a energiei electrice "i modele de comportament, reprezentare a
consumatorului, acces la niveluri adecvate de energie "i pre#uri rezonabile constituie
alte aspecte semnificative pentru o îmbun!t!#ire a drepturilor consumatorului.
e.

Puncte de plecare pentru noi eventuale elemente

Protec#ia efectiv! a consumatorului este esen#ial! pentru a permite acestuia s!
participe în mod efectiv la pia#a de energie "i pentru ca liberalizarea s! ofere cu
12
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Pentru mai multe informa#ii, a se consulta raportul Comisiei Europene privind evaluarea performan#elor
industriilor de re#ele prestatoare de servicii de interes general – 2006 – anex!, p. 93 – urmeaz! a fi
publicat.
p. 10 din Comunicarea Comisiei: O politic! energetic! pentru Europa
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succes o op#iune de alegere. Legisla#ia european! în vigoare privind pia#a de
energie14 "i transpus! de c!tre statele membre în legisla#ia na#ional!, acoper!
interesul general "i interesele consumatorului "i prevede, în special:
– dreptul universal de a beneficia de aprovizionare cu energie electric!15.
Aceea"i legisla#ie oblig! statele membre s! se asigure c! exist! destule m!suri de
protec"ie adecvate care s! protejeze consumatorii vulnerabili. În continuare, statelor
membre li se solicit! s! garanteze niveluri ridicate de protec"ie a consumatorului, în
special în ceea ce prive#te transparen"a termenilor #i condi"iilor contractuale,
informa"iile generale #i mecanismele de solu"ionare a litigiilor "i s! se asigure c!
este posibil ca, clien#ii s! se poat! îndrepta gratuit c!tre un nou furnizor #i f!r! s!
întâmpine obstacole16.
Legisla#ia general! privind protec#ia consumatorului contribuie, de asemenea, la
protec#ia consumatorilor de energie, "i protejeaz! consumatorii europeni împotriva
practicilor comerciale neloiale.
Eforturile care vizeaz! îmbun!t!#irea pozi#iei consumatorilor europeni individuali de
energie electric! sau gaze – pe care statele membre le pot extinde la mici
întreprinderi – trebuie s! se bazeze pe dispozi#iile legisla#iei comunitare "i na#ionale:
consumatorii europeni de servicii de energie electric! "i gaz trebuie s! dispun! de
structuri contractuale transparente, comparabile "i executorii. Ace"tia trebuie s!
ob#in! oferte transparente. Ace"tia trebuie s! poat! schimba gratuit furnizorul "i s!
aib! acces la informa#iile privind m!surile disponibile referitoare la eficien#a energiei
electrice. Acestora trebuie s! li se acorde accesul la un mecanism de solu#ionare a
litigiilor care s! func#ioneze în mod eficient.
O aten#ie deosebit! ar trebui acordat! modului în care m!surile sunt puse în aplicare
în vederea asigur!rii protec#iei celor mai vulnerabili cet!#eni europeni care nu se pot
proteja ei în"i"i.
Punerea în aplicare efectiv! a drepturilor consumatorilor de energie implic!, de
asemenea, ca ace"tia s! fie dota#i cu mijloacele "i competen"ele necesare pentru ca s!
poat! face alegeri ra#ionale privind aprovizionarea cu energie electric! "i eficien#a
energiei electrice.
Asocia"iile de consumatori sunt invitate s! ajute "i s! participe.
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Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European "i a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele
comune pentru pia#a intern! de energie electric! "i de abrogare a Directivei 96/92/CE, JO L 176,
15.7.2003, p. 37 (directiva privind energia electric!), "i Directiva 2003/55/CE a Parlamentului
European "i a Consiliului, 26 iunie 2003 privind normele comune pentru pia#a intern! în sectorul
gazelor naturale "i de abrogare a Directivei 98/30/CE, JO L 176, 15.7.2003, p. 57 (directiva privind
gazul).
Articolul 3 alineatul (3) din directiva privind energia electric!
Articolul 3 alineatul (5) din directiva privind energia electric! "i articolul 3 alineatul (3) din directiva
privind gazul, ambele incluzând referin#e la anexa A a fiec!reia dintre ele.

6

RO

4.

INSTRUMENTUL
Comisia nu pl!nuie"te ca viitoarea Cart! european! a drepturilor consumatorilor de
energie s! devin! un document legal. În schimb, aceast! Cart! ar trebui s! enun#e,
într-un mod inteligibil, legisla#ia comunitar! existent! "i elemente posibile ale unei
viitoare ac#iuni.
Se a"teapt! s! se descrie în linii generale ac#iunea legat! de fiecare dintre urm!toarele
nou! puncte, esen#iale pentru drepturile "i interesele consumatorilor.
A. Racordarea
B. Contractele
C. Pre#urile, tarifele "i monitorizarea
D. Libera alegere a furnizorului
E. Informarea
F. Reclama#iile
G. Reprezentarea
H. M!surile sociale
I. Practicile comerciale neloiale
Principiul responsabilit!"ii comune va juca un rol important în stabilirea drepturilor
consumatorilor de energie electric!. Toate p!r#ile implicate, adic! Comunitatea,
statele membre "i, în domeniile lor de competen#! respective, guvernele, organele
legislative "i autorit!#ile de reglementare, industria energetic!, reprezentat! de c!tre
to#i partenerii sociali, precum "i reprezentan#ii consumatorilor, î"i aduc contribu#ia
pentru ca politica energetic! european! s! devin! un succes pentru cet!#enii europeni.
Carta ar trebui, de asemenea, s! contribuie la îmbun!t!#irea produc#iei, transmiterii "i
eficien#ei consumului de gaz "i de energie electric!, într-un mod durabil din punct de
vedere social, economic, precum "i al mediului.
Prin prezenta comunicare, Comisia dore"te s! lanseze un apel c!tre to#i ace"ti diver"i
actori de a contribui la protejarea intereselor consumatorilor de energie electric! în
domeniile lor de competen#! respective. O consultare a tuturor acestor p!r#i interesate
va asigura o alegere echilibrat! a priorit!#ilor. Prezentul document de consultare,
procesul de consultare "i viitoarea Cart! vor contribui la punerea în lumin! a
intereselor consumatorilor deja enun#ate în legisla#ia european! "i na#ional!, în
vederea sporirii încrederii publicului în aceste drepturi. Comisia î"i va continua
eforturile pentru a comunica con#inutul acestuia c!tre consumatorii europeni.
Comisia nu exclude faptul c! rezultatele prezentei consult!ri pot, de asemenea, s!
contribuie la consolidarea drepturilor consumatorilor prin intermediul eventualelor
propuneri legislative pe care le-ar putea considera corespunz!toare în acest scop.
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5.

PROCEDURA

Prezenta comunicare a Comisiei stabile"te, în anexa sa I, elemente posibile privind o
viitoare Cart! european! a drepturilor consumatorilor de energie.
O consultare public! a tuturor p!r#ilor interesate (reprezentan#i ai consumatorilor,
autorit!#i de reglementare din sectorul energetic, guverne "i industrie, reprezenta#i de
c!tre to#i partenerii sociali) va fi lansat! în vederea consult!rii acestora în ceea ce
prive"te con#inutul viitoarei Carte, "i va fi organizat! în perioada iulie-septembrie
2007 (data limit!: 28 septembrie 2007) pe site-ul s!u internet (pentru mai multe
detalii, consulta#i anexa II).
În lumina rezultatelor procesului de consultare, Comisia inten#ioneaz! s! adopte o a
doua comunicare care s! con#in! versiunea definitiv! a Cartei. Al!turi de stabilirea
legisla#iei existente, Carta va oferi "i orient!ri în ceea ce prive"te punerea practic! în
aplicare a acestora. De asemenea, aceasta ar putea s! indice elementele concrete
pentru o ac#iune viitoare la nivelul statelor membre sau prin intermediul
autoreglement!rii.
Comisia inten#ioneaz!, de asemenea, s! invite toate p!r#ile interesate s! se angajeze
s! fac! cunoscut! cât mai mult posibil versiunea definitiv! a Cartei care va figura în a
doua sa comunicare. La rândul s!u, Comisia va depune eforturi în vederea
comunic!rii con#inutului Cartei c!tre cet!#eni prin intermediul celor mai cunoscute
canale de comunicare.
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ANEXA I
Elemente pentru o viitoare Cart! european! a drepturilor consumatorilor de energie
Nu se inten#ioneaz! ca viitoarea Cart! european! a drepturilor consumatorilor de energie s!
devin! un document legal. În schimb, prezenta Cart! ar trebui s! enun#e, într-un mod
inteligibil:
a)
Legisla#ia comunitar! existent! care confer! drepturi consumatorilor "i impune
obliga#ii furnizorilor de energie.
b)
Elemente posibile care ar trebui luate în seam! de c!tre autorit!#ile statelor membre
(guverne sau autorit!#i de reglementare) în cadrul implement!rii "i a aplic!rii acestei legisla#ii.
c)
Elemente posibile care ar putea s! completeze drepturile existente "i care cad in
sarcina statelor membre.
d)
Elemente posibile care ar putea s! completeze drepturile existente "i care ar putea fi
realizate prin intermediul autoreglement!rii17 de c!tre p!r#i interesate din domeniul privat,
cum ar fi industria "i reprezentan#ii consumatorilor.
În lumina rezultatelor consult!rii publice care a avut loc în perioada iulie-septembrie, Comisia
inten#ioneaz! s! adopte o a doua comunicare care s! con#in! versiunea definitiv! a Cartei.
Aceasta ar trebui nu numai s! enun#e legisla#ia existent! (punctele a) ale capitolelor de mai
jos) ci "i s! ofere orient!ri privind punerea sa în aplicare (punctele b) ale capitolelor de mai
jos). De asemenea, aceasta ar putea s! indice elementele concrete pentru o ac#iune viitoare la
nivelul statelor membre (punctele c) ale capitolelor de mai jos) sau prin intermediul
autoreglement!rii (punctele d) ale capitolelor de mai jos).
Comisia inten#ioneaz!, de asemenea, s! invite toate p!r#ile interesate s! se angajeze s! fac!
cunoscut! cât mai mult posibil versiunea definitiv! a Cartei care va figura în a doua sa
comunicare.

1.

ELEMENTE POSIBILE PENTRU INTRODUCEREA UNEI VIITOARE CARTE EUROPENE A
DREPTURILOR CONSUMATORILOR DE ENERGIE

1. Carta european! a drepturilor consumatorilor de energie va contribui la crearea
unei pie#e a energiei durabile cu oferte competitive "i cu o participare proactiv! a
consumatorilor de energie con"tien#i de drepturile "i alegerile lor.
2. Carta european! a drepturilor consumatorilor de energie trebuie s! îndemne
guvernele, autorit!#ile de reglementare din domeniul energetic "i industria,
reprezentate de c!tre to#i partenerii sociali, s! contribuie pe deplin la garantarea
faptului c! interesele consumatorilor sunt luate în seam!.
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A se consulta punctele 22 "i 23 din Acordul interinstitu"ional pentru o legiferare mai bun!”, JO C 321,
31.12.2003, p. 1
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3. Cu toate acestea, este important s! se sublinieze faptul c! orice elemente noi
propuse de c!tre Cart! în vederea unei ac#iuni la nivel de state membre sau pentru
autoreglementare va trebui s! fie în conformitate cu cadrul comunitar de
reglementare.
4. Drepturile consumatorului nu vor putea, sub nici o form!, s! fie invocate pentru a
favoriza produc!torii na#ionali de energie în dezavantajul produc!torilor din alte state
membre.
5. Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv guvernele, organele legislative "i
autorit!#ile de reglementare din domeniul energetic "i al gazului, industria energetic!
"i a gazului, reprezenta#i de c!tre partenerii sociali, în Uniunea European!, precum "i
asocia#iile de consumatori de energie din Uniunea European! sunt invita#i s!
coopereze în vederea asigur!rii respect!rii "i promov!rii drepturilor consumatorilor
europeni de energie.
2.

ELEMENTE

A.

RACORDAREA

PENTRU O VIITOARE
CONSUMATORILOR DE ENERGIE

CART#

EUROPEAN#

A

DREPTURILOR

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Consumatorii europeni de energie electric! au dreptul de a beneficia de serviciile
universale, #i anume de dreptul de a li se furniza energie electric! de o calitate bine
definit! … la pre"uri rezonabile, u#or #i clar comparabile #i transparente18.
b) Elemente posibile pentru punerea în aplicare a legisla"iei comunitare
1. Consumatorii europeni de gaz ar trebui s! aib! dreptul de a li se furniza gaz natural
de o calitate definit! la un pre# rezonabil, acolo unde aprovizionarea este posibil!.
c) Elemente suplimentare posibile care cad în sarcina statelor membre
2. Statele membre au dreptul de a numi un furnizor de ultim! instan#!19. Indiferent
dac! un asemenea mecanism este organizat de c!tre industrie sau instaurat de lege
sau de o ac#iune administrativ!, consumatorii ar trebui informa#i în leg!tur! cu orice
mecanism de furnizor de ultim! instan"! aplicat în vederea protec#iei continuit!#ii
aprovizion!rii.
3. Organismelor competente la nivel na#ional ar trebui s! li se solicite instituirea unui
mecanism de monitorizare a accesului la energie electric! "i gaz. Rezultatele
monitoriz!rii accesului ar trebui prezentate publicului.

18
19
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Articolul 3 alineatul (3) din directiva privind energia electric!
Articolul 3 alineatul (5) din directiva privind energia electric! "i articolul 3 alineatul (3) din directiva
privind gazul.
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d)

Elemente suplimentare
autoreglement!rii

posibile

care

trebuie

realizate

prin

intermediul

4. Orice distinc#ie între categoriile de consumatori ar trebui s! fie justificat! în mod
obiectiv "i transparent.
5. Transparen#a "i previzibilitatea pre#urilor "i condi#iilor publicate ar putea fi
îmbun!t!#ite în continuare prin intermediul unor metode de calcul lesne de în#eles "i
u"or accesibile.
6. Energia electric! "i gazul sunt furnizate consumatorilor contra cost. Cu toate
acestea, debran"area ar trebui, în general, s! fie considerat! ca fiind o solu#ie nedorit!
în caz de neplat!.
7. Furnizorii sau operatorii de re#ea ar trebui, în cadrul responsabilit!#ilor lor
respective, s! instaleze un serviciu help-line care s! aib! ca misiune abordarea
problemelor de racordare "i alte probleme legate de calitatea serviciului, care apar.
B.

CONTRACTUL

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Consumatorii europeni de energie au dreptul la condi"ii contractuale care sunt
echitabile #i bine cunoscute din timp … #i furnizate înainte de încheierea …
contractului20. Contractele trebuie s! con#in! un minim de elemente:
– identitatea #i adresa furnizorului;
– serviciile furnizate, nivelurile de calitate ale serviciului oferit, precum #i termenul
necesar pentru stabilirea racord!rii ini"iale;
– tipurile de servicii de între"inere oferite;
– mijloacele prin care se pot ob"ine informa"ii actualizate privind toate tarifele
aplicabile #i redeven"ele de între"inere;
– durata contractului, condi"iile de reînnoire #i de întrerupere a serviciilor #i
contractului, existen"a oric!rui drept de denun"are a contractului;
– compensa"iile #i formulele de rambursare aplicabile în caz de nerespectare a
nivelurilor de calitate a serviciilor prev!zute prin contract; precum #i
– modalit!"ile de lansare a procedurilor pentru solu"ionarea litigiilor.
Consumatorii europeni de energie vor fi notifica"i în timp util cu privire la inten"ia
de modificare a condi"iilor contractuale … #i cu privire la dreptul de a denun"a
contractul în asemenea cazuri21.

20
21
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Anexa A litera (a) la directivele privind energia electric! "i gazul
Anexa A litera (b) la directivele privind energia electric! "i gazul
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Condi"iile generale trebuie s! fie echitabile #i transparente. Acestea trebuie
prezentate într-un limbaj clar #i u#or de în"eles22.
Furnizorii evit! clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii23.
c) Elemente suplimentare posibile care cad în sarcina statelor membre
1. Ar putea fi considerat necesar s! se solicite ca elementele urm!toare s! figureze de
asemenea în contractele de furnizare:
– tarifele pl!tibile "i condi#iile anexate, cum ar fi parametrii care permit calcularea
tarifelor "i toate mecanismele de indexare, trebuie s! fie prezentate într-o form!
u"or de în#eles "i accesibil!;
– disponibilitatea "i modalit!#ile parametrilor de plat!;
– preciz!ri privind modalit!#ile de contorizare "i de a furniza facturi informative
corespunz!toare care s! reflecte în mod corect consumul consumatorilor
individuali;
– preciz!ri privind modul de furnizare c!tre consumator a unor informa#ii
actualizate privind m!surile disponibile care permit îmbun!t!#irea eficacit!#ii
energiei, profiluri comparative ale utilizatorilor "i/sau specifica#ii tehnice
obiective pentru echipamentele care consum! energie.
2. Toate obliga#iile de informare din timpul fazei precontractuale (a se vedea mai sus
litera a), primul punct ) ar trebui s! se aplice f!r! restric#ie tuturor elementelor unui
viitor contract.
C.

PRE$URILE, TARIFELE %I MONITORIZAREA

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Consumatorii europeni de energie primesc informa"ii transparente privind pre"urile
#i tarifele practicate, precum #i privind condi"iile generale aplicabile24.
Pre#urile europene ale energiei electrice "i gazului sunt rezonabile, pre#urile energiei
electrice sunt, de asemenea, u#or #i clar comparabile #i transparente25.
Consumatorilor europeni li se va oferi o gam! larg! de modalit!"i de plat!26.
Consumatorii europeni de energie sunt dota#i – în m!sura în care este posibil din
punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar #i propor"ional în

22
23
24
25
26
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Anexa A litera (d) la directivele privind energia electric! "i gazul
Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate
cu consumatorii, JO L 95, 21.4.1993, p. 29 (directiva privind contractele abuzive)
Articolul 3 alineatul (3) din directiva privind energia electric! "i anexa A litera (c) din directivele
privind energia electric! "i gazul
Anexa A litera (g) la directivele privind energia electric! "i gazul
Anexa A litera (d) la directivele privind energia electric! "i gazul
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raport cu economiile de energie poten"iale – cu contoare individuale la pre"uri
competitive, care reflect! exact consumul real de energie #i care furnizeaz!
informa#ii despre timpul efectiv de utilizare27.
Consumatorii europeni de energie au dreptul de a primi facturi pe baza consumului
real de energie28.
c) Elemente suplimentare posibile care cad în sarcina statelor membre
1. Organismele competente la nivel na#ional ar trebui s! monitorizeze ofertele de
energie electric! "i de gaz disponibile pe pia#!. Acestea ar trebui s! prezinte
rezultatele monitoriz!rii pre#urilor c!tre public în a"a fel încât s! fac! posibil!
compararea pre#urilor "i condi#iile de baz! ale ofertelor disponibile.
d)

Elemente suplimentare
autoreglement!rii

posibile

care

trebuie

realizate

prin

intermediul

2. Condi#iile referitoare la modific!rile pre#urilor ar trebui s! permit! consumatorilor
în#elegerea cu u"urin#! a efectelor acestora.
3. Sistemele de calcul al tarifelor ar trebui puse la dispozi#ie, "i informa#ii privind
pre#urile pe KW "i pe or! ar trebui publicate la intervale regulate.
4. Facturile de energie ar trebui s! fie trimise în timp util "i în mod regulat pentru a
furniza informa#ii precise "i inteligibile care reflect!, de asemenea, consumul real.
5. Ofertele promo#ionale ar trebui s! fie astfel concepute încât consumatorii europeni
de energie s! beneficieze într-o mare m!sur! de posibilit!#i de contorizare care s!
reflecte consumul real "i informa#ii despre timpul efectiv de utilizare.
D.

LIBERA ALEGERE A FURNIZORULUI

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Statele membre garanteaz! dreptul consumatorului eligibil de a-#i schimba efectiv
furnizorul29.
Consumatorii europeni de energie nu sunt nevoi"i s! pl!teasc! o tax! la schimbarea
furnizorului30.

27

28
29
30
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Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE din 4 aprilie 2006 privind eficien#a energetic! la
utilizatorii finali "i serviciile energetice JO L 114, 27.4.2006 p. 64 (directiva privind eficien"a
energetic!)
Articolul 13 alineatul (2) din directiva privind eficien#a energetic!
Articolul 3 alineatul (5) din directiva privind energia electric! "i articolul 3 alineatul (3) din directiva
privind gazul.
Anexa A litera (e) la directivele privind energia electric! "i gazul
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d)

Elemente suplimentare
autoreglement!rii

posibile

care

trebuie

realizate

prin

intermediul

1. Consumatorii europeni de energie ar trebui s! beneficieze de o îmbun!t!#ire a
eficien#ei procedurilor existente de schimbare a furnizorului. Perioada necesar!
pentru schimbarea furnizorului de energie electric! sau de gaz nu ar trebui, prin
urmare, s! dureze mai mult de o lun!.
2. În cazul în care condi#iile contractuale impun o durat! minim! a contractului, data
de expirare ar trebui s! figureze pe factur!.
E.

INFORMA$IA

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Consumatorii europeni de energie primesc informa"ii transparente privind pre"urile
#i tarifele practicate, precum #i condi"iile generale aplicabile referitoare la accesul
la serviciile de energie electric! #i gaz31.
Consumatorii europeni de energie ob#in informa#ii privind contribu"ia fiec!rei surse
de energie la totalitatea surselor de energie utilizate de c!tre furnizor în anul
precedent .. #i privind impactul asupra mediului … din energia electric! produs! de
c!tre furnizor32.
Consumatorii europeni de electricitate care au acces la serviciile universale, în
conformitate cu dispozi"iile adoptate de statele membre ... sunt informa"i cu privire
la drepturile pe care le au în materie de servicii universale33.
Consumatorii europeni conecta"i la re"eaua de distribu"ie a gazelor naturale sunt
informa"i cu privire la drepturile lor în materie de aprovizionare cu gaze naturale de
o calitate definit!, la pre"uri rezonabile, în conformitate cu legisla"ia intern! care se
aplic!34.
Consumatorii europeni de energie au dreptul de a primi informa#ii, în sau odat! cu
facturile lor, contracte sau tranzac"ii, chitan"e, etc., privind a) pre"urile reale curente
#i consumul real de energie; b) o compara#ie anual! a consumului real de energie; c)
o compara#ie cu utilizatorul mediu de energie, d) informa#ii de contact pentru
informa#ii obiective privind m!surile de îmbun!t!#ire a energiei, profilurile
utilizatorilor finali "i specifica#ii privind echipamentul35.
b) Elemente posibile pentru punerea în aplicare a legisla"iei comunitare
1. Informa#iile privind aprovizionarea cu energie a consumatorilor europeni de
energie ar trebui s! fie disponibile f!r! a antrena cercet!ri excesive sau costisitoare.

31
32
33
34
35
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Anexa A litera (c) la directivele privind energia electric! "i gazul
Articolul 3 alineatul (6) din directiva privind energia electric!
Anexa A litera (g) din directiva privind energia electric!
Anexa A litera (g) la directiva privind gazul "i principiul general din Tratatul privind nediscriminarea
Articolul 13 alineatul (3) din directiva privind eficien#a energetic!
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d)

Elemente suplimentare
autoreglement!rii

posibile

care

trebuie

realizate

prin

intermediul

2. Consumatorii europeni de energie ar trebui s! beneficieze de un acces u"or la
informa#ii actualizate privind
– aprovizionarea cu energie disponibil! în regiunea lor, precum "i
– toate programele na#ionale, mecanismele "i cadrele financiare "i legale care au ca
obiect promovarea eficien#ei energetice.
F.

RECLAMA$IILE

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Consumatorii europeni de energie beneficiaz! de proceduri transparente, simple #i
ieftine pentru solu"ionarea reclama"iilor36… în conformitate cu, dac! este posibil,
principiile enun"ate în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei37 "i în Recomandarea
2001/310/CE38.
c) Elemente suplimentare posibile care cad în sarcina statelor membre
1. Solu#ionarea nejudiciar! a conflictelor, cum ar fi solu#ionarea extrajudiciar!,
procedurile administrative sau de mediere, ar trebui s! permit! solu#ionarea rapid!, în
mod echitabil, a conflictelor (într-o perioad! de 3 luni) "i f!r! costuri pentru
consumator.
2. Rolul autorit!#ilor de reglementare din sectorul energetic în solu#ionarea
conflictelor ar trebui clarificat iar consumatorii de energie ar trebui informa#i cu
privire la aceasta f!r! întârziere.
d)

Elemente suplimentare
autoreglement!rii

posibile

care

trebuie

realizate

prin

intermediul

3. Furnizorii "i operatorii de re#ea ar trebui s! fie încuraja#i în ceea ce prive"te crearea
unui ghi"eu unic care s! trateze reclama#iile consumatorilor.

36
37
38
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Anexa A litera (f) la directivele privind energia electric! "i gazul
Recomandarea 98/257/CE a Comisiei privind principiile aplicabile organelor responsabile cu
solu#ionarea extrajudiciar! a litigiilor referitoare la consum (JO L 115, 17.4.1998, p. 31).
Recomandarea 2001/310/CE a Comisiei privind principiile aplicabile organelor responsabile cu
solu#ionarea extrajudiciar! a litigiilor referitoare la consum (JO L 109, 19.04.2001, p. 56).
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G.

REPREZENTAREA

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Organiza#iile de consumatori sunt abilitate de c!tre statele membre s! introduc!
ac"iuni în încetare la tribunale sau la autorit!"i administrative pe care statele
membre le desemneaz!39.
c) Elemente suplimentare posibile care cad în sarcina statelor membre
1. Cele mai bune solu#ii pentru a promova organiza#ia oficial! a reprezent!rii
consumatorilor de energie sunt dezvoltate "i contribuie la monitorizarea regulat! a
dezvolt!rilor pe pia#!.
2. Un dialog regulat între consumatorii de energie "i toate celelalte p!r#i interesate
(parteneri sociali, industrie, autorit!#i de reglementare, reprezentan#i ai guvernelor
etc.) privind toate aspectele drepturilor consumatorilor de energie, garanteaz! c! se
face tot posibilul în vederea atingerii unui nivel ridicat de protec#ie a drepturilor
consumatorului.
3. Organiza#iile de consumatori "i autorit!#ile responsabile cu protec#ia
consumatorilor ar trebui s! coopereze pentru a verifica acurate#ea informa#iilor
oferite de c!tre furnizorii de gaz "i de energie electric!.
H.

M#SURI SOCIALE

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Statele membre … garanteaz!, în special, protec"ia adecvat! a consumatorilor
vulnerabili, inclusiv prin m!suri care s! îi ajute s! evite debran#area40.
b) Elemente posibile pentru punerea în aplicare a legisla"iei comunitare
1. Consumatorii europeni de energie care prezint! nevoi speciale care decurg dintrun handicap sau dintr-o situa#ie financiar! precar!, ar trebui s! beneficieze de servicii
esen#iale în domeniul energiei în vederea p!str!rii s!n!t!#ii lor fizice "i psihice
precum "i a bun!st!rii lor, la pre#uri rezonabile sau, dac! este necesar, gratuit.
2. Statele membre ar trebui s! adopte "i s! publice o defini#ie a consumatorilor
vulnerabili, care s! fie aplicat! de c!tre to#i furnizorii de gaz "i electricitate, acolo
unde aprovizionarea cu gaz r!spunde nevoilor de baz! ale gospod!riei f!r! alt! cerere
din partea consumatorului vulnerabil.

39

40
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Directiva 98/27/CE a Parlamentului European "i a Consiliului din 19 mai 1998 privind ac#iunile în
încetare în ceea ce prive"te protec#ia intereselor consumatorilor, JO L 166, 11.6.1998, p. 51 (Articolele
1,2 #i 3). Dat fiind c! directivele din 2003 privind energia electric! nu sunt men"ionate în anexa la
directiva privind ac"iunile în încetare, directiva privind ac"iunile în încetare se aplic! numai aspectelor
care intr! în sfera de aplicare a directivelor privind consumatorii, cum ar fi directiva privind
contractele abuzive #i directiva privind practicile comerciale neloiale.
Articolul 3 alineatul (5) din directiva privind energia electric! "i articolul 3 alineatul (3) din directiva
privind gazul
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3. Statele membre ar trebui s! se asigure c! drepturile legate de statutul
consumatorului vulnerabil se aplic! f!r! a impune o povar! excesiv! consumatorilor
care solicit! aceasta. În aceast! privin#!, o aten#ie deosebit! ar trebui acordat!
cazurilor amenin#ate de debran"are.
4. M!surile existente în beneficiul consumatorilor vulnerabili ar trebui s! fie bine
orientate "i reevaluate în mod regulat. Acestea ar trebui s! fie bine echilibrate pentru
a nu împiedica deschiderea pie#ei, a nu crea discrimin!ri în rândul furnizorilor
europeni de energie, a nu denatura concuren#a, a nu restric#iona revânzarea sau a nu
crea un tratament discriminatoriu pentru ceilal#i consumatori.
c) Elemente suplimentare posibile care cad în sarcina statelor membre
5. Statele membre ar trebui s! intervin! pe pia#! pentru a fixa pre#uri "i condi#ii
sociale pentru categorii bine definite de consumatori de energie "i de gaz din regiuni
îndep!rtate sau cu nevoi speciale, sau cel pu#in s! se asigure c! asemenea
consumatori au acces sistematic la oferta cea mai ieftin! de pe pia#!.
I.

PRACTICI COMERCIALE NELOIALE

a) Legisla"ia comunitar! impune:
Consumatorii europeni de energie trebuie proteja"i împotriva metodelor de vânzare
necinstite sau care pot induce in eroare41.
Practicile comerciale neloiale sunt interzise de Directiva privind practicile
comerciale neloiale42.
– Cet!#enii europeni sunt proteja#i în mod efectiv împotriva presiunilor exercitate
de practicile în#el!toare #i agresive43, de exemplu în ceea ce prive"te schimbarea
operatorilor.
– Se consider! c! orice bariere contractuale, oneroase sau dispropor#ionate, impuse
de comerciant în cazul în care un consumator dore"te s!-"i exercite drepturile
contractuale, inclusiv dreptul la a rezilia un contract sau de a se îndrepta spre un
alt produs sau comerciant constituie o practic! comercial! neloial!44.

41
42

43
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Anexa A (d) la directivele privind energia electric! "i gazul
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European "i a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe pia#a intern! fa#! de consumatori "i de modificare a
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE "i 2002/65/CE ale
Parlamentului European "i ale Consiliului "i a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului
European "i al Consiliului, JO L 149, 11.6.2005, p. 22. („directiva privind practicile comerciale
neloiale”)
Articolul 11 din directiva privind practicile comerciale neloiale
Articolul 9 alineatul (d) din directiva privind practicile comerciale neloiale
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c) Elemente suplimentare posibile care cad în sarcina statelor membre
1. Autorit!#ile care apar! interesele consumatorilor "i autorit!#ile na#ionale de
reglementare din sectorul energetic ar trebui s! coopereze în mod efectiv pentru a
ob#ine cele mai bune rezultate.
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ANEXA II
Consultarea public!:

CONSULTARE PUBLIC$ PRIVIND O CART$
DREPTURILOR CONSUMATORILOR DE ENERGIE

EUROPEAN$

A

Comisia invit! toate p!r#ile interesate s! emit! comentarii asupra unui text care con#ine
elemente în vederea unei Carte europene a drepturilor consumatorilor de energie.
Comentariile pot fi trimise la adresa urm!toare:
Comisia European!
Direc"ia General! Energie &i Transport
Consultare public! privind Carta european! a drepturilor consumatorilor de energie
tren-energy-consumer-rights@ec.europa.eu
sau
Rue De Mot 28
B-1049 Bruxelles
Comentariile trebuie trimise Comisiei pân! la data de 28 septembrie 2007. R!spunsurile "i
comentariile trebuie s! men#ioneze num!rul subiectului la care fac referin#!.
În cazul în care ave#i observa#ii privind unele aspecte "i nu comentarii asupra altora, nu ezita#i
s! trimite#i un r!spuns doar la întreb!rile respective.
Pentru informarea p!r#ilor interesate, Direc#ia General! Energie "i Transport a Comisiei va
face disponibile observa#iile primite în format electronic, împreun! cu datele de contact ale
expeditorului, pe aceast! pagin! internet, cu condi#ia ca expeditorii respectivi s! î"i fi dat
acordul pentru publicare.
Din motive de protec#ie a datelor, Comisia nu va procesa datele cu caracter personal pe care le
men#iona#i în r!spunsul dumneavoastr!.
În lumina, în special, a observa#iilor primite, Comisia inten#ioneaz! s! adopte o a doua
comunicare care con#ine Carta.
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