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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

na téma Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie
(2008/2006(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
96/92/ES (KOM(2007)0528), předložený Komisí,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 
(KOM(2007)0529), předložený Komisí, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 15. 2. 2007 v dokumentu Rady 6271/07,

– s ohledem na sdělení Komise – Energetická politika pro Evropu (KOM(2007)0001),

– s ohledem na sdělení Komise – Šetření podle článku 17 nařízení (ES) č. 1/2003 
v odvětvích zemního plynu a elektrické energie v Evropě (KOM(2006)0851),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise – prováděcí zpráva: Perspektivy 
vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (SEK(2006)1709) – doprovodný dokument 
ke sdělení Komise (KOM(2006)841),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise – Údaje EU o energetické politice 
(SEK(2007)0012),

– s ohledem na směrnici Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění 
bezpečnosti dodávek zemního plynu1,

– s ohledem na výroční zprávu evropských energetických regulačních orgánů za období od 
1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 všem členům rady CEER a skupiny ERGEG, 
Evropskému parlamentu, Radě ministrů a Evropské komisi předloženou v souladu s čl. 3 
odst. 8 rozhodnutí Komise 2003/793/ES ze dne 11. listopadu 2003, kterým se zřizuje 
skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství2,

– s ohledem na závěry zasedání předsednictví Evropské rady konaného ve dnech 8.–
9. března 2007, v nichž Evropská rada potvrdila tzv. Akční plán Evropské rady (2007–
2009) – Energetická politika pro Evropu (7224/07),

– s ohledem na sdělení Komise – Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie 
(KOM(2007)0386),

                                               
1 Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 92.
2 Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 34.
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– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko 
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že v souladu se zásadami sociálního začlenění a rovných příležitostí 
pro všechny je důležité, aby všichni občané Unie měli přístup k energii za dostupné ceny,

B. vzhledem k tomu, že je třeba, aby členské státy intenzivněji bojovaly proti energetické 
chudobě, jelikož odpovídající dodávka energie je jedním z klíčových kroků k tomu, aby 
se občané mohli úspěšně účastnit sociálního a ekonomického života,

C. vzhledem k tomu, že Evropská charta práv spotřebitelů energie je výzvou a podnětem pro 
vlády, regulační orgány v oblasti energetiky a průmysl, zastoupený všemi sociálními 
partnery, aby konkrétním způsobem přispěly k tomu, že zájmy spotřebitelů energie budou 
brány v potaz v rámci sociálního, environmentální a konkurenceschopného energetického 
trhu EU,

D. vzhledem k tomu, že panuje obecná shoda, že tržní mechanismy nemohou samy o sobě 
plně zaručit uspokojení zájmu spotřebitelů v odvětví energetiky, a proto by měl být 
kladen obzvláštní důraz na obecné závazky v rámci veřejné služby, ostatní závazky 
v rámci veřejné služby a na práva spotřebitelů,

E. vzhledem k tomu, že z dostupných údajů vyplývá, že členské státy jen v omezené míře 
uplatňují cílené závazky v rámci veřejné služby, aby vyšly vstříc zranitelným 
spotřebitelům,

F. vzhledem k tomu, že by měl být kladen obzvláštní důraz na úlohu svěřenou vnitrostátním 
regulačním orgánům, které jednají nezávisle na veřejnosti či soukromých zájmech a jsou 
oprávněny monitorovat energetické trhy včetně cen a všech jejich složek a v případě 
potřeby zasáhnout a uložit sankce,

Povaha charty

1. zdůrazňuje, že je naprosto nutné, aby povaha charty byla závaznější, aby by mohla být 
zaručena a účinně vymáhána práva spotřebitelů;

2. proto navrhuje, aby byla tato charta transponována/přeměněna na legislativní dokument 
nebo aby byla přinejmenším uvedena v příloze A směrnic o vnitřním trhu s elektřinou a 
se zemním plynem, které mají být změněny návrhy třetího balíčku;

3. zdůrazňuje možnou přidanou hodnotu charty jakožto informačního nástroje, který 
usnadňuje shromažďování, objasňování a konsolidaci práv spotřebitelů energie, jak jsou 
zakotvena ve stávajících právních předpisech EU; z toho důvodu vítá úmysl Komise 
vypracovat internetový nástroj týkající se práv spotřebitelů energie;

Přístup k rozvodným a distribučním sítím a zařízení
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4. zdůrazňuje, že evropští spotřebitelé elektřiny a zemního plynu mají právo využívat 
univerzální služby, což znamená mít právo na připojení k sítím a na dodávky elektřiny 
a zemního plynu za přiměřené, průhledné, nediskriminační a jednoduše srovnatelné sazby 
a ceny, včetně upravených cen a sazeb vyplývajících z jejich mechanismů indexace;

5. zdůrazňuje, že musí být věnována zvláštní pozornost ochraně spotřebitele a musejí být 
přijata ochranná opatření zakazující odpojení od sítě; členské státy musejí určit 
dodavatele poslední instance a informovat o tom spotřebitele; takovéto mechanismy 
musejí být zřízeny vnitrostátními právními předpisy;

6. vyzývá členské státy, aby zaručily, že spotřebitelé mohou snadno a ve lhůtě nepřesahující 
jeden měsíc bezplatně přejít k jinému dodavateli;

Sazby, ceny

7. zdůrazňuje, že ceny elektřiny a zemního plynu v Evropě musejí být přiměřené, jednoduše 
srovnatelné a průhledné a musejí vycházet ze skutečné spotřeby energie. Průhlednost 
a předvídatelnost uveřejněných cen, sazeb, mechanismů indexace a podmínek musí být 
dále zvýšena srozumitelnými a snadno dostupnými metodami kalkulace nebo 
prostřednictvím jiných forem komunikace, které jsou předem oznámeny a monitorovány 
či schváleny nezávislým vnitrostátním regulačním orgánem;

8. vyzývá Komisi, aby vytvořila a financovala pilotní projekty týkající se poskytování 
inteligentních měřicích přístrojů jednotlivým spotřebitelům, které přesně odrážejí 
skutečnou spotřebu energie a dobu užívání energie;

Informace/smlouvy

9. zdůrazňuje potřebu vývoje standardních faktur, které mají být používány všemi 
dodavateli, aby se zvýšila jejich průhlednost a srovnatelnost, a nutnost, aby byl na 
internetových stránkách společností dodávajících elektřinu a zemní plyn a nezávislých 
vnitrostátních regulačních orgánů učiněn odkaz na práva spotřebitelů;

10. vyzývá členské státy, aby zavedly jediné fyzické kontaktní místo pro žádosti spotřebitelů 
o informace;

11. zastává názor, že na internetových stránkách dodavatelů a nezávislých vnitrostátních 
regulačních orgánů musí být k dispozici simulátor sazeb; zdůrazňuje, že spotřebitelé 
musejí být pravidelně – alespoň každých 6 měsíců – informováni o tom, kolik energie 
spotřebovali;

Sociální opatření

12. odsuzuje skutečnost, že členské státy jen v omezené míře uplatňují cílené závazky 
v rámci veřejné služby, aby vyšly vstříc zranitelným spotřebitelům, a že jen velmi malý 
počet členských států vytvořil sazby pro sociálně slabé obyvatele; a vyzývá členské státy, 
aby takovéto sazby pro sociálně slabé obyvatele zavedly;
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13. vyzývá Komisi, aby přijala opatření proti členským státům, které nesplnily závazky v 
rámci veřejné služby stanovené ve směrnicích 2003/54/ES a 2003/55/ES;

14. vyzývá členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní energetické akční plány, které by 
řešily otázky energetické chudoby, a aby tato opatření sdělily evropské agentuře pro 
spolupráci regulačních orgánů; vyzývá evropskou agenturu, aby ve spolupráci s 
vnitrostátními regulačními orgány monitorovala tato opatření a aby informovala o 
úspěšných opatřeních;

Vnitrostátní regulační orgány

15. zdůrazňuje, že ve členských státech existují vnitrostátní regulační orgány, kritizuje však 
jejich omezené pravomoci;

16. je toho názoru, že vnitrostátní regulační orgány musejí být nezávislé na veřejných či 
soukromých zájmech a musejí mít přinejmenším pravomoc:

– monitorovat přístup k rozvodným sítím elektřiny a zemního plynu a zasáhnout 
prostřednictvím vhodných sankcí,

– schvalovat síťové sazby a případně jejich mechanismy indexace,
– monitorovat ceny a všechny jejich složky včetně mechanismu indexace,
– monitorovat, kontrolovat a prosazovat spotřebitelské informace poskytované 

dodavateli,
– chránit spotřebitele před nekalými obchodními praktikami a spolupracovat v tomto 

ohledu s příslušnými orgány pro hospodářskou soutěž;

17. vnitrostátní regulační orgány budou využívat nezbytné nástroje k monitorování nabídky 
elektřiny a zemního plynu na trhu. Z toho důvodu budou mít přístup ke všem 
rozhodujícím složkám, které určují ceny, včetně přinejmenším smluv o dodávce zemního 
plynu, podmínek a indexových vzorců;

18. zdůrazňuje nutnost začlenit pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů do čl. 22 
písm. c) směrnice 2003/54/ES (elektřina) a čl. 24 písm. c) směrnice 2003/55/ES (plyn);

19. zdůrazňuje nutnost zaujmout k činnostem vnitrostátních regulačních orgánů 
koordinovaným evropskou agenturou integrovaný evropský přístup;

Stížnosti

20. vyzývá členské státy, aby zavedly společné kontaktní místo pro stížnosti spotřebitelů;

21. v každém členském státě bude zřízen nezávislý energetický ombudsman a bude pověřen 
účinným řešením stížností;

Spotřebitelské organizace



PR\707755CS.doc PE402.546v01-00
Externí překlad

CS

22. uznává význam úlohy spotřebitelské organizace jakožto záruky, že bude vyvinuto 
maximální úsilí pro dosažení vysoké úrovně ochrany práv spotřebitelů;

o

o     o

23. vyzývá předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Spotřebitelé energie mají v současnosti určitá práva, ta jsou však stanovena v různých 
dokumentech EU a často ani nebývají provedena do vnitrostátních právních předpisů. Proto je 
naléhavě nutné tato práva ujasnit, konsolidovat a doplnit. Z toho důvodu je charta vítanou 
iniciativou.

Ve sdělení ze dne 5. července 2007 s názvem Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů 
energie (KOM (2007)986) Komise uvádí možné součásti budoucí charty, které by 
srozumitelně spojovaly stávající právní předpisy Společenství a možné složky budoucí akce.

Není záměrem Komise, aby budoucí Evropská charta práv spotřebitelů energie byla právním 
dokumentem. 
Na rozdíl od Komise zastává váš zpravodaj názor, že by tato charta měla být právně závazná, 
nebo musí být uvedena jako součást či příloha právního nástroje, tedy směrnice o vnitřním 
trhu s elektřinou (2003/54/ES) a směrnice o vnitřním trhu se zemním plynem (2003/55/ES). 

Váš zpravodaj rovněž vítá záměr Komise sestavit tzv. „energetický kontrolní seznam“, tedy 
informační nástroj vytvořený členskými státy, který bude dostupný na internetu a 
spotřebitelům bude poskytovat pokyny a praktické informace. Komise nicméně zdůrazňuje, 
že tento technický „energetický kontrolní seznam“ není přijatelnou náhradou za Evropskou 
chartu práv spotřebitelů energie.

II. Seznam práv spotřebitelů:

V konzultačním dokumentu uvádí Komise seznam otázek, na které by se charta měla zaměřit:
– pomoc se zaváděním systému pomoci pro nejohroženější občany EU při zvládání růstu cen 
energií,
– rozšíření minimálních informací pro občany, které jim pomohou volit mezi dodavateli 
a možnostmi odběru,
– přístup k přiměřené úrovni energie a k přiměřeným cenám,
– snížení objemu administrativy v případě, že spotřebitelé mění dodavatele,
– ochrana spotřebitelů před nekalými způsoby prodeje,
– vynutitelnost práv spotřebitelů,
– informace o opatřeních v oblasti energetické účinnosti a vzorcích chování,
– zastoupení spotřebitelů.

Aniž by zmínil vše, přeje si váš zpravodaj zdůraznit následující body, které jsou důležité 
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z hlediska lepších práv spotřebitelů.

A. Přístup k dodávce a k rozvodným a distribučním sítím

Spotřebitelé elektřiny v Evropě mají právo využívat univerzální služby, což znamená, že mají 
právo na dodávky elektřiny a zemního plynu ve stanovené kvalitě za přiměřené, jednoduše 
a jasně srovnatelné a průhledné ceny. Průhlednost a předvídatelnost uveřejněných síťových 
sazeb a případně mechanismů indexace musí být dále zvýšena srozumitelnými a snadno 
dostupnými metodami kalkulace.nebo prostřednictvím jiných forem komunikace, které jsou 
předem oznámeny a monitorovány či schváleny nezávislými vnitrostátními regulačními 
orgány. Ty kromě toho zaručí, že tyto síťové sazby nejsou diskriminační. 

Měla by být věnována zvláštní pozornost ochraně spotřebitelů, a tudíž by měla být přijata 
ochranná opatření, aby se zamezilo odpojení od sítě. Odpojení by se však mělo považovat za 
nežádoucí řešení neplacení. Členské státy tudíž musejí jmenovat dodavatele poslední instance 
(ze zákona) a informovat o této skutečnosti spotřebitele. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly jednat nezávisle na veřejných či soukromých zájmech 
a jsou oprávněny monitorovat přístup k elektřině a zemnímu plynu a v případe potřeby 
zasáhnout a uložit vhodné sankce. 

Členské státy zajistí, aby způsobilý spotřebitel mohl skutečně snadno a bezplatně přejít 
k novému dodavateli. Doba nezbytná k přechodu k novém dodavateli elektřiny nebo zemního 
plynu by tudíž neměla přesáhnout jeden měsíc.

B. Ceny, sazby a monitorování

Ceny elektřiny a zemního plynu v Evropě budou přiměřené. Evropským spotřebitelům 
energie budou bezplatně poskytnuty průhledné informace o platných cenách, sazbách, 
mechanismech indexace a o standardních podmínkách. Mají nárok na účet za energie, který 
vychází ze skutečné spotřeby energie.

Spotřebitelé energie v Evropě musejí mít k dispozici široký výběr způsobů plateb, aby nebyli 
diskriminováni zranitelní spotřebitelé, přičemž tento výběr bude zahrnovat předplacené měřicí 
přístroje a bezplatný kalkulátor sazeb. Veškeré změny podmínek se odrazí v nákladech 
dodavatele na různé systémy platby. 

Evropská komise by měla vytvořit a financovat pilotní projekty týkající se využívání 
jednotlivých měřicích přístrojů za konkurenční ceny, které přesně odrážejí skutečnou spotřebu 
energie a informace o době odběru (tzv. „inteligentní měřicí přístroje“).

Vnitrostátní regulační orgány by měly využívat nezbytné nástroje k monitorování nabídky 
elektřiny a zemního plynu na trhu. Z toho důvodu by měly mít přístup ke všem rozhodujícím 
složkám, které určují ceny, včetně přinejmenším smluv o dodávce zemního plynu, 
podmínkám a indexovým vzorcům atd. V případě potřeby by měly být oprávněny zasáhnout 
a uložit odpovídající sankce. Výsledky monitorování cen by měly předkládat veřejnosti tak, 
aby bylo možné srovnat ceny a základních podmínky dostupných nabídek.
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C. Informace

Evropským spotřebitelům energie budou poskytnuty objektivní a průhledné informace o 
platných cenách, sazbách a mechanismech indexace a o standardních podmínkách obsažených 
ve standardních fakturách, pokud jde o přístup ke službám v oblasti dodávky elektřiny na 
vnitrostátní úrovni i úrovni Společenství a o využívání těchto služeb.

Evropským spotřebitelům energie budou poskytnuty informace o podílu každého zdroje 
energie na celkové skladbě zdrojů užitých dodavatelem za předchozí rok, a to 
harmonizovaným a srozumitelným způsobem na fakturách ve členských státech, aby bylo 
umožněno snadné srovnání.

Evropským spotřebitelům elektřiny bude poskytnut alespoň odkaz na stávající referenční 
zdroje, např. internetové stránky, kde jsou na žádost zveřejněny informace o dopadu na 
životní prostředí, a to přinejmenším z hlediska emisí CO2 a radioaktivního odpadu z elektřiny 
vyrobené z celkové skladby zdrojů užitých dodavatelem za předchozí rok. Tyto informace by 
rovněž měly být spotřebiteli bezplatně na žádost poskytnuty v psané podobě.

Evropští spotřebitelé energie mají v rámci faktury, smlouvy nebo jiné transakce, účtu apod. 
právo na informace o a) platných cenách a skutečné spotřebě, a to alespoň jednou za 6 
měsíců, b) mechanismech indexace cen a o všech jejich změnách, c) ročním srovnání 
skutečného odběru energie; d) srovnání s měrným spotřebitelem energie; e) kontaktní údaje, 
kde lze získat objektivní informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti, profilech 
koncových uživatelů a specifikacích zařízení, f) podílu každého zdroje energie v dodávané 
energii.

Dodavatelé a provozovatelé sítí by v souladu se svými povinnostmi měli zavést snadno 
dostupné a kvalitní linky pomoci pro účinné řešení problémů s připojením a dalších problémů 
s kvalitou služeb. 

Vnitrostátní regulační subjekt a dodavatel musejí poskytnout k dispozici kalkulátory sazeb 
a na internetových stránkách vnitrostátního regulačního subjektu by měly být pravidelně 
zveřejňovány informace o cenách za kWh.

Vnitrostátní regulační orgány budou monitorovat výskyt omezujících smluvních praktik 
včetně ustanovení o výhradním právu, které mohou spotřebiteli zabránit ve výběru nebo 
mohou jeho výběr omezit. Ve vhodných případech vnitrostátní regulační orgány informují o 
těchto praktikách vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a spolupracují s nimi.   

D. Sociální opatření
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Členské státy přijmou v rámci vnitrostátních energetických akčních plánů vhodná opatření na 
boj proti energetické chudobě a sdělí tato opatření evropské agentuře pro spolupráci 
regulačních orgánů. 

Energetická chudoba představuje ve všech členských státech rostoucí problém. Je třeba 
zaujmout integrovaný přístup a velmi důležitá je úloha a nezávislost vnitrostátních 
regulačních orgánů.  Evropská agentura pro spolupráci regulačních orgánů by se rovněž měla 
ujmout odpovědnosti za monitorování pokroku členských států a za informování o úspěšných 
opatřeních členských států při potírání energetické chudoby.

Energetická chudoba znamená, že si domácnost nemůže dovolit vytápět domov na přijatelnou 
standardní úroveň – ta vychází z úrovní doporučených Světovou zdravotnickou organizací: 18 
stupňů Celsia ve všech obývaných prostorech. Rovněž znamená, že domácnost nemá možnost 
nakupovat energetické služby za přiměřené ceny. Domácnost je energeticky chudá, pokud 
podíl výdajů na energii na celkových nákladech domácnosti přesahuje o dvojnásobek 
průměrné národní výdaje na energii. Spotřebitelé energie v Evropě (kteří mají zvláštní potřeby 
způsobené postižením nebo jsou ve špatné finanční situaci) by měli mít právo využívat za 
zvláštní ceny pro zranitelné spotřebitele základní energetické služby, které se považují za 
nezbytné k zachování jejich fyzického a duševního zdraví a blahobytu, a to za přiměřené ceny 
nebo případně zdarma.

Z dostupných údajů vyplývá, že členské státy jen v omezené míře uplatňují cílené závazky v 
rámci veřejné služby, aby vyšly vstříc zranitelným spotřebitelům. Členské státy by měly 
přijmout a zveřejnit definici zranitelných spotřebitelů, kterou budou – bez dalších žádostí ze 
strany zranitelných spotřebitelů – používat všichni dodavatelé elektřiny a zemního plynu 
v případech, kdy dodávka zemního plynu splňuje základní potřeby domácnosti. Komise by 
měla být podněcována, aby zahájila řízení za porušení práva proti členským státům, které tuto 
definici nepřijmou či neuplatňují.

III. Nezávislost a úloha vnitrostátních regulačních orgánů

Vnitrostátní regulační orgány by měly být nezávislé na soukromých či veřejných zájmech 
a měly by jim být uděleny pravomoci, jež jim umožní v plném rozsahu plnit úlohu při 
zlepšování práv spotřebitelů energie.

Měly by mít k dispozici nezbytné nástroje k monitorování nabídky elektřiny a zemního plynu 
na trhu. Z toho důvodu by měly mít přístup ke všem rozhodujícím složkám, které určují ceny. 

Vnitrostátní regulační orgány budou monitorovat výskyt omezujících smluvních praktik 
včetně ustanovení o výhradním právu, které mohou spotřebitelům zabránit ve výběru nebo 
mohou jejich výběr omezit. Ve vhodných případech vnitrostátní regulační orgány informují o 
těchto praktikách vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a spolupracují s nimi.   

Pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů musejí být začleněny do čl. 22 písm. c) směrnice 
2003/54/ES (elektřina) a čl. 24 písm. c) směrnice 2003/55/ES (plyn).

Je rovněž nutné zaujmout k činnostem vnitrostátních regulačních orgánů koordinovaným 
evropskou agenturou integrovaný evropský přístup.
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