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Det vises til OEDs høringsbrev av 2. september 2009 vedrørende blant annet direktiv
2009/72/EC om felles regler for det indre elektrisitetsmarkedet — Elektrisitetsdirektiv

Jeg er positiv til EUs målsetning om å styrke forbrukerbeskyttelsen i det europeiske
energimarkedet. I Elektrisitetsdirektiv III skisseres en rekke tiltak for å skape ett felles,
integrert europeisk energimarked. I det følgende vil jeg kun kommentere de deler av
direktivet som gjelder forbrukernes rettigheter.

Forbrukerrettighetene i Elektrisitetsdirektiv III er i hovedsak en videreføring av
bestemmelsene i Elektrisitetsdirektiv II som allerede er inntatt i norsk rett.
Minimumsrettighetene i det nye elektrisitetsdirektivet er derfor gjennomgående i
overensstemmelse med eksisterende praksis og regelverk i Norge. Etter det jeg kan se
er det kun mindre avvik mellom regelverkene. Et eksempel er artikkel 3 nr. 5 litra a
hvor fristen for å effektuere et leverandørskifte er 3 uker, i motsetning til 14 dager
etter gjeldende praksis i Norge.

Som nevnt er jeg positiv til at strømkunder i EU- og E0S-landene sikres likelydende
minimumsrettigheter. Samtidig er det særlig viktig at innføringen av nye
fellesskapsregler ikke medfører en svekkelse av eksisterende rettigheter for norske
strømkunder. For øvrig synes kravene som stilles til forbrukerbeskyttelse i
Elektrisitetsdirektiv III å være godt ivaretatt i Norge når det gjelder tvisteløsning,
informasjon til kunder og regulering av forbrukerkontrakter.

M v nlig hilsen

"ø n on
f rbrukerombud

Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo  Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A  Telefon 23 400 600  Telefaks 23 400 601
Forbrukerombudet Trondheim  Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10  Telefaks  73 54 65 99

E-post  post@forbrukerombudetno Internett  www.forbrukerombudet.no Foretaksnummer 974 761.335


