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

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

3. 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;

4. pripomína, že pre európsky trh s energiou je charakteristický vysoký počet monopolov; to 
všetko obmedzuje slobodu výberu, stupňuje nedostatok informácií a v dôsledku toho sa 
zvyšuje závislosť spotrebiteľov; práve preto treba pokračovať v úsilí o vytvorenie 
jednotného konkurencieschopného trhu s energiou;

5. domnieva sa, že z dôvodu nárastu cien energie treba v prvom rade zabezpečiť dodávky 
energie pre obyvateľov s nižším príjmom; považuje za dôležité, aby členské štáty vykonali 
kroky na presné definovanie tejto skupiny spotrebiteľov;

6. vyjadruje svoje presvedčenie, že pri ochrane spotrebiteľa by mohli hrať kľúčovú úlohu 
vnútroštátne regulačné orgány; domnieva sa preto, že treba podporiť návrhy zamerané na 
posilnenie pôsobnosti a nezávislosti regulačných orgánov.
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