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3. Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη όινη νη νηθηαθνί πειάηεο θαη, όπνπ θξίλεηαη 

ζθόπηκν από ηα θξάηε κέιε, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο (ήηνη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδόκελνπο θαη έρνπλ εηήζην θύθιν εξγαζηώλ ε 

ηζνινγηζκό πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. EUR) απνιαύνπλ ηεο θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο, δειαδή ηνπ δηθαηώκαηνο λα πξνκεζεύνληαη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ζπγθεθξηκέλεο πνηόηεηαο εληόο ηνπ εδάθνπο ηνπο ζε ινγηθέο, εύθνια θαη άκεζα 

ζπγθξίζηκεο θαη δηαθαλείο ηηκέο πνπ δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο. Γηα λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ επρέξεηα λα θαζνξίζνπλ 

έλαλ ύζηαην πξνκεζεπηή. Τα θξάηε κέιε επηβάιινπλ ζηηο εηαηξείεο δηαλνκήο ηελ 

ππνρξέσζε ζύλδεζεο ησλ πειαηώλ κε ην δίθηπό ηνπο ππό όξνπο, πξνϋπνζέζεηο θαη 

ηηκνιόγηα πνπ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 37, παξάγξαθνο 6. 

Η παξνύζα νδεγία επ’ νπδελί εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα εληζρύνπλ ηε ζέζε ησλ 

νηθηαθώλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ θαηαλαισηώλ ζηελ αγνξά, κε ηε δηεύξπλζε ησλ 

δπλαηνηήησλ γηα πξναηξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο ησλ εθπξνζώπσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ησλ θαηαλαισηώλ. 

Τν πξώην εδάθην εθαξκόδεηαη κε δηαθαλή θαη ακεξόιεπην ηξόπν θαη δελ εκπνδίδεη ην 

άλνηγκα ηεο αγνξάο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 33. 

 

7. Τα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηειηθώλ 

πειαηώλ θαη, εηδηθόηεξα, κεξηκλνύλ ώζηε λα ππάξρνπλ επαξθείο δηαζθαιίζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ επάισησλ θαηαλαισηώλ. Σην πιαίζην απηό, θάζε θξάηνο κέινο νξίδεη 

ηελ έλλνηα ησλ "επάισησλ θαηαλαισηώλ", όπνπ κπνξεί λα γίλεηαη κλεία ζηελ 

ελεξγεηαθή θηώρεηα, θαζώο θαη, κεηαμύ άιισλ, ηελ απαγόξεπζε δηαθνπήο ζύλδεζεο 

ηέηνησλ θαηαλαισηώλ ζε θξίζηκεο πεξηόδνπο. Τα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ όηη ηα 

δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο επάισηνπο θαηαλαισηέο 

ηεξνύληαη θαη εηδηθόηεξα ιακβάλνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ηειηθώλ πειαηώλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Δηαζθαιίδνπλ πςειά επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηώλ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο, ηε γεληθή πιεξνθόξεζε θαη ηνπο κεραληζκνύο επίιπζεο δηαθνξώλ. Τα 

θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ν δηθαηνύρνο πειάηεο κπνξεί πξαγκαηηθά λα αιιάμεη 

πξνκεζεπηή εύθνια. Όζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνπο νηθηαθνύο πειάηεο, ηα κέηξα απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Ι. 

 

 

8. Τα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα, όπσο Εζληθά ζρέδηα Ελεξγεηαθήο 

Δξάζεο, επεξγεηήκαηα ζε ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ ζε επάισηνπο πειάηεο ή ηελ ππνζηήξημε ησλ 

βειηηώζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο, έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδεηαη ε ελεξγεηαθή 

θηώρεηα όπνπ εληνπίδεηαη, κεηαμύ άιισλ θαη κέζα ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο 

θηώρεηαο. Τέηνηα κέηξα δελ εκπνδίδνπλ ην νπζηαζηηθό άλνηγκα ηεο αγνξάο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 33 ή ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη 

ζηελ Επηηξνπή, όπνπ αξκόδεη, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Απηή 

ε γλσζηνπνίεζε κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην πιαίζην 

ηνπ γεληθνύ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

 

 


