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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje skutočnosť, že dodávky elektrickej energie sú kľúčovým predpokladom 
úspešnej spoluúčasti občanov na spoločenskom a hospodárskom živote;

2. pripomína, že hoci sú práva spotrebiteľov už chránené platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva, tieto predpisy sa často nerešpektujú; zdôrazňuje, že posilnenie opatrení na 
ochranu spotrebiteľov možno najlepšie dosiahnuť účinnejším vykonávaním týchto 
právnych predpisov;

3. upozorňuje na to, že prijatie balíčka návrhov týkajúceho sa trhu s elektrinou a zemným 
plynom, o ktorom Parlament ešte aj teraz rokuje, by ďalej posilnilo právny rámec v oblasti 
ochrany spotrebiteľov energie;

4. domnieva sa, že základom ochrany spotrebiteľov energie musí byť aj v budúcnosti 
spoločná činnosť Európskej únie a členských štátov; jednotlivé postupy v rámci ochrany 
spotrebiteľa na trhu s energiou môžu viesť v každom členskom štáte k iným účinkom;
z toho dôvodu je nevyhnutné dôsledne uplatňovať zásadu subsidiarity;

5. podporuje plány Komisie nenavrhnúť chartu ako nový právny akt, ale ako prostriedok 
pomoci občanom na získavanie informácií o ich právach lepším a jednoduchším 
spôsobom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že diskusie zamerané na šírenie informácií 
súvisiacich s chartou, pokiaľ ide o pripravované, ale doteraz neprijaté právne akty, majú 
negatívny vplyv na prehľadnosť a uplatniteľnosť právnych predpisov, a preto sú 
prekážkou v plnení žiaducich cieľov;

6. pripomína, že pre európsky trh s energiou je charakteristický vysoký počet monopolov; to 
všetko obmedzuje slobodu výberu a možnosť rýchlej a bezplatnej zmeny dodávateľa, 
stupňuje nedostatok informácií a v dôsledku toho sa zvyšuje zraniteľnosť spotrebiteľov; 
preto je dôležité zabezpečiť, že sa vyvinie úsilie o vytvorenie jednotného 
konkurencieschopného trhu s energiou a najmä o ochranu zraniteľných skupín 
spotrebiteľov;

7. zdôrazňuje, že podľa zásad sociálneho začlenenia, rovnakých príležitostí pre všetkých 
a spravodlivého prístupu k informáciám v digitálnej ére je dôležité, aby mal každý občan 
Únie prístup k cenovo dostupnej energii;

8. vyzýva členské štáty a vnútroštátne regulačné orgány, aby sa snažili o dosiahnutie 
výrazného pokroku v oblasti transparentného označovania cien a transparentných faktúr 
za energiu, aby sa umožnilo riadne porovnanie cien;

9. keďže spotrebitelia – najmä domáci odberatelia a malé a stredné podniky – majú len 
obmedzené nástroje a možnosti na to, aby boli ich záujmy účinne zastupované;

10. domnieva sa, že z dôvodu nárastu cien energie treba zabezpečiť dodávky energie pre 
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obyvateľov s nižším príjmom a rovnako aj pre obyvateľov žijúcich v odľahlých 
oblastiach, pretože ich trh s energiou je malý, a nie je konkurencieschopný; považuje za 
dôležité, aby členské štáty pokiaľ možno čo najskôr vykonali kroky na presné definovanie 
týchto skupín spotrebiteľov a aby prijali opatrenia na ich podporu, ako napríklad sociálne 
tarify, zabezpečujúce stály prístup k elektrickej energii a zemnému plynu; vyzýva členské 
štáty, aby prednostne investovali do komplexných opatrení v oblasti energetickej účinnosti 
pre domácnosti s nízkym príjmom, a tak strategicky riešili problém cenovej nedostupnosti 
palív, ako aj dosiahnutie cieľa 20 % zvýšenia energetickej účinnosti do roku 2020, ktorý 
bol prijatý na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2007;

11. zdôrazňuje, že členské štáty musia v boji proti energetickej chudobe pokročiť ďalej, 
pretože dostačujúce zásobovanie energiou je jedným z kľúčových predpokladov úspešnej 
spoluúčasti občanov na spoločenskom a hospodárskom živote;

12. zdôrazňuje, že z dôvodu nárastu cien energie by členské štáty mali vytvoriť vnútroštátne 
definície energetickej chudoby a vypracovať opatrenia na odstránenie energetickej 
chudoby, pričom sa zohľadní nárast cien energie, úrovne príjmov domácností a 
energetická účinnosť;

13. vyjadruje svoje presvedčenie, že pri ochrane spotrebiteľa by kľúčovú úlohu mali hrať 
vnútroštátne regulačné orgány; domnieva sa preto, že treba podporiť návrhy zamerané na 
posilnenie pôsobnosti a nezávislosti regulačných orgánov vrátane práva uložiť sankcie 
dodávateľom, ktorí nekonajú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v tejto oblasti;

14. zdôrazňuje, že členské štáty musia venovať viac pozornosti problému energetickej 
chudoby a že treba vykonať hodnotenie rozsahu, v akom vnútroštátne systémy sociálneho 
zabezpečenia alebo daňové systémy zohľadňujú riziká spojené s energetickou chudobou;

15. zdôrazňuje, že spotrebitelia sú kľúčovými aktérmi na konkurencieschopnom trhu; 
vyjadruje svoje presvedčenie, že jedným z najdôležitejších nástrojov v oblasti ochrany 
spotrebiteľa je jednoduchý prístup k informáciám, najmä pokiaľ ide o porovnateľnosť cien 
a podmienky súvisiace so zmenou dodávateľa; domnieva sa, že transparentnosť a 
predvídateľnosť zverejnených cien a taríf sa musí naďalej zvyšovať prostredníctvom 
zrozumiteľných a ľahko prístupných spôsobov výpočtu; zdôrazňuje, že s cieľom zvýšiť 
prínos jednotlivých spotrebiteľov k plneniu cieľov energetickej stratégie EÚ, pokiaľ ide 
o emisie CO2, by spotrebitelia mali byť informovaní o mixe zdrojov tvoriacich energiu, 
ktorú používajú;

16. zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby sa prakticky vykonával článok 3 ods. 6 smernice 
2003/54/ES, podľa ktorého majú členské štáty zabezpečiť, že spotrebitelia získajú 
spoľahlivé informácie o energetickom mixe príslušného dodávateľa elektrickej energie 
a o vplyve, ktorý má na životné prostredie elektrická energia vyrábaná prostredníctvom 
energie príslušného dodávateľa; 

17. vyzýva členské štáty, aby podporovali používanie inteligentných meracích prístrojov, 
ktoré spotrebiteľom poskytujú jasný prehľad o ich aktuálnej spotrebe energie, a tak 
prispievajú k vyššej energetickej účinnosti; pripomína požiadavky uvedené v článku 13 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej 
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účinnosti konečného využitia energie a energetických službách1, ktoré sa týkajú 
poskytovania inteligentných meracích prístrojov; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby v záujme informovanosti spotrebiteľa a energetickej účinnosti vykonávali 
a presadzovali požiadavky tejto smernice týkajúce sa merania spotreby a účtovania;

18. zdôrazňuje potrebu zaviesť štandardné faktúry, ktoré majú používať všetci dodávatelia, 
aby sa zvýšila transparentnosť a porovnateľnosť informácií, a požiadavku uviesť zmienku 
o právach spotrebiteľa na internetových stránkach energetických a plynárenských 
podnikov a nezávislých vnútroštátnych regulačných orgánov;

19. zdôrazňuje potrebu, aby Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
vytvorila kritériá kvality, ktoré sa budú uplatňovať na služby súvisiace so spotrebiteľmi 
vrátane služieb telefonických kontaktných centier;

20. zdôrazňuje potrebu požadovať od dodávateľov, aby informovali spotrebiteľov 
o vyhlásení navrhovanej charty.

                                               
1  Ú. v. EÚ L 114, 27.04.2006, s. 64.
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