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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje skutečnost, že dodávky energie jsou klíčovým předpokladem úspěšné účasti 
občanů v sociálním a hospodářském životě;

2. připomíná, že ačkoliv jsou práva spotřebitelů již chráněna platnými právními předpisy 
Společenství, nejsou často tato práva dodržována; zdůrazňuje, že posílení opatření na 
ochranu spotřebitele lze nejlépe dosáhnout účinnějším uplatňováním právních předpisů;

3.  podotýká, že přijetí balíčku návrhů týkajících se trhů s elektřinou a zemním plynem, 
o kterém v současné době Evropský parlament diskutuje, by dále posílilo právní rámec 
ochrany spotřebitelů energie;

4. domnívá se, že i v budoucnosti se musí ochrana spotřebitelů energie zakládat na společné 
činnosti Evropské unie a členských států; individuální postupy v oblasti ochrany 
spotřebitelů na trzích s energií mohou mít v různých členských státech různé dopady,  
a proto má zásadní význam důsledné uplatňování zásady subsidiarity;

5. podporuje záměr Komise navrhnout chartu nikoli jako nový právní akt, ale jako 
prostředek, který občanům pomůže lépe a jednodušeji získávat informace o svých 
právech; v tomto kontextu zdůrazňuje, že diskuse, jejichž cílem je šířit v rámci charty 
informace, které se týkají připravovaných, ale dosud nepřijatých právních aktů, mají 
negativní účinek na srozumitelnost a použitelnost práv, a proto brání plnění očekávaných 
cílů;

6. připomíná, že evropský trh s energií se i nadále vyznačuje vysokým počtem monopolů. 
Dochází tak k omezení možnosti výběru a možnosti rychle a bezplatně změnit 
dodavatele, k prohloubení nedostatku informací a v důsledku se zvyšuje zranitelnost 
spotřebitelů. Proto je důležité vyvinout úsilí o vytvoření jednotného konkurenčního trhu 
s energií a především chránit zranitelné spotřebitele;

7. zdůrazňuje, že v souladu se zásadami sociálního začlenění, rovných příležitostí pro 
všechny a spravedlivého přístupu k informacím v digitální éře, je nezbytné, aby měl 
každý občan Unie přístup k cenově dostupné energii;

8. vyzývá členské státy a vnitrostátní regulační orgány k dosažení výrazného pokroku 
v oblasti transparentního označování cen a transparentní fakturace spotřeby elektrické 
energie, a k umožnění přesných cenových srovnání;

9. vzhledem k tomu, že spotřebitelé – zejména domácnosti a malé a střední podniky – mají 
omezené nástroje a možnosti k zajištění účinného zastupování svých zájmů;

10. domnívá se, že  vzhledem k rostoucím cenám energie je třeba zajistit dodávky energie 
lidem s nižšími příjmy, a také lidem, kteří žijí ve vzdálených oblastech, protože jejich trh 
s elektřinou je malý a není konkurenční; domnívá se, že je důležité, aby členské státy co 
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nejrychleji jasně definovaly tyto skupiny spotřebitelů a podporovaly a prosazovaly 
opatření, například ve formě „sociálních tarifů“, která by jim zajistila stálý přístup 
k elektřině a zemnímu plynu; vyzývá členské státy, aby přednostně investovaly do 
komplexních opatření na zlepšení energetické účinnosti u domácností s nízkými příjmy, 
a tím strategicky řešily jak problém finanční nedostupnosti paliv, tak i dosažení cíle 20% 
zvýšení energetické účinnosti do roku 2020, přijatého na jarním zasedání Evropské rady 
v roce 2007;

11. zdůrazňuje, že členské státy musejí jít v boji proti energetické chudobě ještě dále, protože 
dostačující zásobování elektrickou energií je jedním z klíčových předpokladů úspěšné 
účasti občanů v sociálním a hospodářském životě;

12. zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucím cenám energie by členské státy měly na vnitrostátní 
úrovni definovat energetickou chudobu, a s ohledem na rostoucí ceny energií, příjmovou 
hladinu domácností a energetickou účinnost vyvinout opatření k vymýcení energetické 
chudoby;

13. vyjadřuje své přesvědčení, že při ochraně spotřebitelů by měly hrát klíčovou roli 
vnitrostátní regulační orgány; domnívá se proto, že je třeba podpořit návrhy na posílení 
pravomocí a nezávislosti regulačních orgánů, včetně práva ukládat sankce dodavatelům, 
kteří nedodržují právní předpisy Společenství v této oblasti;

14. zdůrazňuje, že členské státy musí věnovat více pozornosti problému energetické chudoby 
a že by měl být zhodnocen rozsah, v jakém jednotlivé vnitrostátní systémy sociálního 
zabezpečení nebo daňové systémy zohledňují rizika spojená s energetickou chudobou;

15.  zdůrazňuje, že spotřebitelé jsou klíčovými aktéry na konkurenčním trhu; vyjadřuje své 
přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany spotřebitele je snadná 
dostupnost informací, zejména pokud jde o cenovou srovnatelnost a podmínky týkající se 
změny dodavatele; domnívá se, že je nezbytné nadále zlepšovat transparentnost a 
předvídatelnost zveřejňovaných cen a tarifů prostřednictvím srozumitelných a snadno 
dostupných metod výpočtů; zdůrazňuje, že aby se zvýšil podíl jednotlivých spotřebitelů 
na plnění cílů energetické strategie EU v oblasti emisí CO2, měli by být spotřebitelé 
informování o skladbě zdrojů energie, kterou používají;

16. zdůrazňuje, že je třeba uplatnit v praxi čl. 3 odst. 6 směrnice 2003/54/ES, podle něhož 
členské státy zajistí, aby spotřebitelům byly poskytovány spolehlivé informace o skladbě 
zdrojů energie příslušného dodavatele elektrické energie a o dopadu, který má na životní 
prostředí elektřina vyráběná pomocí energie dotyčného dodavatele; 

17. vyzývá členské státy, aby podporovaly užívání inteligentních měřících přístrojů, které 
poskytují spotřebitelům jasné informace o jejich skutečné spotřebě energie a tudíž 
přispívají k energetické účinnosti; připomíná požadavky článku 13 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických službách1, které se týkají poskytování 
inteligentních měřících přístrojů; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby v zájmu 
informovanosti spotřebitelů a energetické účinnosti prováděly a prosazovaly požadavky 

                                               
1  Úř. věst. L 114, 27.4. 2006, s. 64.



AD\722505CS.doc 5/6 PE404.466v02-00

CS

této směrnice na měření spotřeby a účtování energie;

18. zdůrazňuje potřebu vytvoření standardních faktur, které by mohli používat všichni 
dodavatelé, aby se zvýšila transparentnost a srovnatelnost informací, a požadavek na 
zmínku o právech spotřebitelů na internetových stránkách elektrárenských 
a plynárenských společností a nezávislých vnitrostátních regulačních orgánů;

19. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise ve spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány 
vyvinula kritéria kvality, která se budou uplatňovat ve spotřebitelských službách, mimo 
jiné i službách telefonických středisek;

20. zdůrazňuje nutnost požadovat na dodavatelích, aby spotřebitele informovali 
o vyhlášení navrhované charty.
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