
PR\707755SK.doc PE402.546v01-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2008/2006(INI)

12.2.2008

NÁVRH SPRÁVY
Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov energie
(2008/2006(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Mia De Vits



PE402.546v01-00 2/12 PR\707755SK.doc

Externý preklad

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................8



PR\707755SK.doc 3/12 PE402.546v01-00

Externý preklad

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov energie
(2008/2006(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 
s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES (KOM(2007)0528), 

– so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2003/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so 
zemným plynom (KOM(2007)0529), 

– so zreteľom na závery Rady z 15. februára 2007 v dokumente Rady 6271/07,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energetická politika pre Európu 
(KOM(2007)0001),

– so zreteľom na oznámenie Komisie – Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 
1/2003 v odvetviach plynárenstva a elektrickej energie v Európe (KOM(2006)0851),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie – Vykonávacia správa 
o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou 
(SEK(2006)1709), sprievodný dokument oznámenia Komisie (KOM(2006)0841),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o údajoch k energetickej politike 
EÚ (SEK(2007)0012), 

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie 
bezpečnosti dodávok zemného plynu1, 

– so zreteľom na výročnú správu európskych energetických regulačných úradov za obdobie 
od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 pre všetkých členov Rady európskych 
energetických regulátorov (CEER) a Európskej skupiny regulačných úradov pre 
elektrickú energiu a plyn (ERGEG), Európsky parlament, Radu ministrov a Európsku 
komisiu, vypracovanú podľa článku 3 ods. 8 rozhodnutia Komisie 2003/796/ES 
z 11. novembra 2003 o založení Európskej skupiny regulačných úradov pre elektrickú 
energiu a zemný plyn2,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 8. – 9. marca 2007 týkajúce sa 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 92.

  Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 34.
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schválenia Akčného plánu Európskej rady na obdobie rokov 2007 – 2009: Energetická 
politika pre Európu (7224/07), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov 
energie (KOM(2007)0386),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2008),

A. keďže zásady sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí pre všetkých znamenajú, že 
je nevyhnutné, aby mal každý občan Európskej únie prístup k energii za dostupné ceny,

B. keďže členské štáty musia naďalej riešiť energetickú chudobu, pretože zodpovedajúce 
dodávky energie sú jedným z kľúčových prvkov na ceste k dosiahnutiu úspešnej 
spoluúčasti občanov na spoločenskom a hospodárskom živote,

C. keďže európska charta práv spotrebiteľov energie predstavuje výzvu a podnet pre vlády, 
energetické regulačné orgány a priemysel, zastupovaný všetkými sociálnymi partnermi, 
aby poskytli konkrétny príspevok k zabezpečeniu toho, aby sa na sociálnom, 
environmentálnom a konkurencieschopnom energetickom trhu EÚ brali do úvahy záujmy 
spotrebiteľov energie, 

D. keďže vládne široký konsenzus o tom, že samotné mechanizmy trhu nemôžu v plnej 
a najvyššej možnej miere zabezpečiť záujmy spotrebiteľa v energetickom odvetví; z toho 
dôvodu by sa mala pozornosť intenzívne sústrediť na záväzky vyplývajúce zo všeobecnej 
verejnej služby, ďalšie záväzky vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme a práva 
spotrebiteľa,

E. keďže dostupné údaje poukazujú na to, že členské štáty využívali na riešenie otázky 
zraniteľných skupín spotrebiteľov cielené záväzky vyplývajúce zo služby vo verejnom 
záujme iba v obmedzenej miere,

F. keďže by sa mala pozornosť intenzívne sústrediť na úlohu vymedzenú pre národné 
regulačné orgány, ktoré musia byť nezávislé od akéhokoľvek verejného alebo 
súkromného záujmu a oprávnené monitorovať energetické trhy, vrátane cien a všetkých 
ich zložiek, a v prípade potreby intervenovať a sankcionovať,

Charakter charty 

1. zdôrazňuje absolútnu potrebu záväznejšieho charakteru tejto charty, aby sa účinne 
zabezpečili a presadili práva spotrebiteľa; 
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2. navrhuje preto transponovať túto chartu do legislatívneho dokumentu alebo ju aspoň 
zahrnúť do prílohy a smerníc o vnútornom trhu s elektrickou energiou a o vnútornom trhu 
so zemným plynom, v zmysle zmien a doplnení návrhov tretieho balíka; 

3. zdôrazňuje potenciálnu pridanú hodnotu charty ako informačného nástroja, čo zbiera, 
objasňuje a konsoliduje práva spotrebiteľa týkajúce sa energetiky, ktoré sú už 
v existujúcich právnych predpisoch EÚ prijaté; víta preto plán Komisie vytvoriť 
internetový nástroj pre práva spotrebiteľa v oblasti energetiky;

Prístup k rozvodným sieťam prenosu a distribúcie a ich vybaveniu 

4. zdôrazňuje, že európski spotrebitelia elektrickej energie a zemného plynu majú nárok 
využívať všeobecné právo byť pripojený k sieťam a byť zásobovaný elektrickou energiou 
a zemným plynom, a to za primerané, transparentné, nediskriminačné a jasne 
porovnateľné tarify a ceny, vrátane upravených cien a taríf vyplývajúcich z príslušných 
mechanizmov indexovania;

5. zdôrazňuje, že sa musí venovať osobitná pozornosť ochrane spotrebiteľa a musia sa 
poskytnúť bezpečnostné záruky, aby sa zabránilo akémukoľvek odpojeniu od siete; 
členské štáty musia ustanoviť dodávateľa poslednej inštancie a informovať o tom 
spotrebiteľa; takýto mechanizmus sa musí stanoviť vnútroštátnymi právnymi predpismi;

6. vyzýva členské štáty, aby spotrebiteľovi zabezpečili možnosť výmeny dodávateľa 
jednoduchým spôsobom, za dobu nanajvýš jedného mesiaca a bezplatne;

Tarify, ceny 

7. zdôrazňuje, že ceny elektrickej energie a plynu v Európe musia byť primerané, ľahko 
a jasne porovnateľné, transparentné a vychádzajúce zo skutočnej spotreby energie;
transparentnosť a predvídateľnosť zverejnených cien, taríf, mechanizmov indexovania 
a podmienok sa musí naďalej zvyšovať prostredníctvom zrozumiteľných a ľahko 
prístupných spôsobov výpočtu alebo prostredníctvom niektorých ďalších foriem 
komunikácie, oznámených vopred nezávislému národnému regulačného orgánu a ním 
monitorovaných či schválených;

8. žiada Komisiu, aby rozvíjala a financovala pilotné projekty zamerané na poskytnutie 
inteligentných meracích prístrojov jednotlivým spotrebiteľom, ktoré presne zobrazujú 
skutočnú spotrebu energie a skutočnú dobu využívania; 

Informovanosť/zmluvy

9. zdôrazňuje potrebu zavedenia štandardných faktúr, ktoré majú vystavovať všetci 
dodávatelia, aby sa zvýšila transparentnosť a porovnateľnosť týchto faktúr, a uvedenia 
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odkazov na práva spotrebiteľa na webových stránkach energetických a plynárenských 
podnikov a nezávislých národných regulačných orgánov;

10. vyzýva členské štáty, aby vytvorili jedno fyzické prístupové miesto pre všetky žiadosti 
spotrebiteľov o informácie;

11. domnieva sa, že na webových stránkach dodávateľov a nezávislých národných 
regulačných orgánov musí byť k dispozícii simulačný program taríf; zdôrazňuje, že 
spotrebitelia musia byť pravidelne informovaní o svojej spotrebe energie, a to 
prinajmenšom každých šesť mesiacov;

Sociálne opatrenia

12. ľutuje, že členské štáty využívali na riešenie otázky zraniteľných skupín spotrebiteľov 
cielené záväzky vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme iba v obmedzenej miere a že 
iba veľmi malý počet členských štátov zaviedol nejakú formu sociálnej tarify z dôvodu 
platobnej neschopnosti, a vyzýva členské štáty, aby takéto sociálne tarify z dôvodu 
platobnej neschopnosti stanovili;

13. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia proti členským štátom, ktoré nesplnili záväzky 
vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme ustanovené v smerniciach 2003/54/ES 
a 2003/55/ES;

14. vyzýva členské štáty, aby stanovili národné akčné plány pre energetiku na riešenie 
energetickej chudoby a aby ich opatrenia oznámili európskej agentúre pre spoluprácu 
regulátorov; vyzýva túto európsku agentúru, aby v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi 
tieto opatrenia monitorovala a aby o úspešných opatreniach informovala;

Národné regulačné orgány

15. zdôrazňuje existenciu národných regulačných orgánov v členských štátoch, ale ľutuje, že 
majú v súčasnosti len obmedzené právomoci;

16. domnieva sa, že národné regulačné orgány musia byť nezávislé od akéhokoľvek 
verejného alebo súkromného záujmu a oprávnené prinajmenšom:

- monitorovať prístup k elektrickým sieťam a systémom plynovodov a zasahovať 
s uplatnením príslušných sankcií,

- schvaľovať sieťové tarify a prípadne mechanizmy indexovania,
- monitorovať ceny a všetky ich zložky, vrátane mechanizmov indexovania,
- monitorovať, kontrolovať a presadzovať informovanosť spotrebiteľa dodávateľmi,
- chrániť spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami a v tomto ohľade 

spolupracovať s kompetentnými orgánmi hospodárskej súťaže;
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17. aby národné regulačné orgány mohli monitorovať ponuky elektrickej energie a plynu na 
trhu, musia disponovať potrebnými nástrojmi; musia mať preto prístup ku všetkým 
smerodajným prvkom určujúcim ceny, do toho rátajúc minimálne podmienky zmlúv 
o plyne a vzorce indexu; 

18. zdôrazňuje potrebu zahrnúť právomoci národných regulačných orgánov do článku 22 
písm. c) smernice 2003/54/ES (elektrická energia) a článku 24 písm. c) smernice 
2003/55/ES (plyn); 

19. zdôrazňuje potrebu jednotného európskeho prístupu činností národných regulačných 
orgánov koordinovaných európskou agentúrou;

Sťažnosti

20. vyzýva členské štáty, aby vytvorili spoločné prístupové miesto pre sťažnosti spotrebiteľa;

21. v každom členskom štáte treba zriadiť nezávislý úrad ombudsmana pre energetiku 
a poveriť ho, aby účinne vybavoval sťažnosti;

Organizácie na ochranu spotrebiteľov

22. uznáva dôležitú úlohu organizácií na ochranu spotrebiteľov pri zabezpečovaní toho, aby 
sa pre dosahovanie vysokej úrovne práv spotrebiteľov energie robilo maximum;

o

o  o

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Práva spotrebiteľa energie v súčasnosti síce existujú, ale sú ustanovené v rozličných 
dokumentoch EÚ a často nie sú transponované do vnútroštátnych právnych predpisov. Z tohto 
dôvodu je veľmi potrebné tieto práva objasniť, skonsolidovať a doplniť. Charta je preto 
iniciatívou, ktorú treba vítať.

Komisia vo svojom oznámení z 5. júla 2007 s názvom Smerom k európskej charte práv 
spotrebiteľov energie (KOM(2007)0386) uvádza možné prvky budúcej charty, ktoré by ľahko 
pochopiteľným spôsobom popisovali existujúce právne predpisy Spoločenstva, a prípadné 
súčasti budúcich opatrení.

Komisia neuvažuje o tom, že by budúca charta práv spotrebiteľov energie bola právnym 
dokumentom. 
Na rozdiel od Komisie sa vaša spravodajkyňa domnieva, že táto charta musí mať právne 
záväzný charakter alebo sa musí prinajmenšom zahrnúť a pripojiť k legislatívnemu nástroju, 
smerniciam o vnútornom trhu s elektrickou energiou (2003/54/ES) a o vnútornom trhu so 
zemným plynom (2003/55/ES). 

Vaša spravodajkyňa víta tiež zámer Komisie vyhotoviť takzvaný kontrolný energetický 
zoznam, informačný nástroj usmerňujúci spotrebiteľa a poskytujúci praktické informácie, 
ktorý majú zostaviť členské štáty a ktorý má byť k dispozícii na internete. Zdôrazňuje však, 
že tento technický kontrolný energetický zoznam nie je prijateľnou náhradou za chartu práv 
spotrebiteľov energie.

II. Zoznam práv spotrebiteľa:

Konzultačný dokument Komisie uvádza otázky, na ktoré by sa mala budúca charta sústrediť:
– pomáhanie pri zavádzaní programov na pomoc najzraniteľnejším občanom EÚ vyrovnávať 
sa s narastajúcimi cenami energie,
– zlepšenie minimálnej úrovne informovanosti občanov s cieľom pomôcť im vybrať si medzi 
dodávateľmi a možnosťami dodávky,
– prístup k primeraným množstvám energie za primerané ceny,
– zníženie byrokracie, keď odberateľ mení dodávateľa,
– ochrana odberateľov pred nečestnými postupmi pri predaji,
– presadzovanie práv spotrebiteľa,
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– informovanie o opatreniach na dosiahnutie energetickej účinnosti a vzorcoch správania,
– zastupovanie spotrebiteľa.

Vaša spravodajkyňa si želá kvôli zlepšeniu práv spotrebiteľa upozorniť aspoň na tieto dôležité 
prvky.

A. Prístup k rozvodným, prenosovým a distribučným sieťam

Európski spotrebitelia elektrickej energie a plynu majú právo využívať univerzálnu službu, to 
jest právo na dodávky presne stanovenej kvality za primerané, ľahko a jasne porovnateľné 
a transparentné ceny. Transparentnosť a predvídateľnosť zverejnených odberateľských taríf 
a prípadne ich mechanizmov indexovania sa musí naďalej zvyšovať prostredníctvom 
zrozumiteľných a ľahko prístupných spôsobov výpočtu alebo prostredníctvom niektorých 
ďalších foriem komunikácie, oznámených vopred nezávislým národným regulačným orgánom 
a nimi schválených. Tieto majú okrem toho zabezpečiť, aby boli odberateľské tarify 
nediskriminačné. 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane spotrebiteľa, a mali by sa teda poskytnúť 
bezpečnostné záruky, aby sa zabránilo akémukoľvek odpojeniu od siete. Odpojenie treba 
považovať za neželateľný prostriedok v prípade nezaplatenia. Členské štáty musia ustanoviť 
dodávateľa poslednej inštancie (stanoveného zákonom) a informovať o tom spotrebiteľa.

Národné regulačné orgány musia byť nezávislé od akéhokoľvek súkromného alebo verejného 
záujmu a oprávnené monitorovať prístup k elektrickej energii a plynu a intervenovať 
s uplatnením príslušných sankcií.

Členské štáty majú povinnosť zabezpečiť, aby mal oprávnený spotrebiteľ naozaj možnosť 
výmeny dodávateľa jednoduchým spôsobom a bezplatne. Doba potrebná na výmenu 
dodávateľa elektrickej energie alebo plynu by preto nemala trvať dlhšie ako jeden mesiac.

B. Tarify, ceny a monitorovanie 

Ceny elektrickej energie a plynu v Európe musia byť primerané. Európski spotrebitelia 
energie musia bezplatne dostávať transparentné informácie o platných cenách, tarifách, 
mechanizmoch indexovania a o štandardných podmienkach. Majú právo dostať účty za 
energiu vychádzajúce zo skutočnej spotreby energie.

Európskym spotrebiteľom energie by sa mal ponúknuť široký výber spôsobov platby, aby 
neboli diskriminované zraniteľné skupiny spotrebiteľov, čo musí zahŕňať poskytnutie 
predplateného merača a kalkulačiek taríf bez poplatku. Akýkoľvek rozdiel v zmluvných 
podmienkach musí odrážať náklady dodávateľa rôznych platobných systémov. 

Európska komisia by mala rozvíjať a financovať pilotné projekty zamerané na používanie 
individuálnych meracích zariadení za konkurencieschopné ceny, ktoré presne zobrazujú 
skutočnú spotrebu energie a poskytujú informácie o skutočnej dobe využívania (tzv. 
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inteligentné meracie prístroje).

Aby národné regulačné orgány mohli monitorovať ponuky elektrickej energie a plynu na trhu, 
musia disponovať potrebnými nástrojmi. Musia mať preto prístup ku všetkým smerodajným 
prvkom určujúcim ceny, do toho rátajúc minimálne podmienky zmlúv o dodávkach plynu, 
vzorce indexu a pod. v prípade potreby by mali byť oprávnené zakročiť a uvaliť príslušné 
sankcie. Mali by verejnosti poskytnúť výsledky monitorovania cien spôsobom umožňujúcim 
porovnať ceny a základné podmienky ponúk, ktoré sú k dispozícii.

C. Informovanosť

Európski spotrebitelia energie musia dostávať objektívne a transparentné informácie 
o platných cenách, tarifách a mechanizmoch indexovania, ako aj o štandardných podmienkach 
týkajúcich sa štandardných faktúr, pokiaľ ide o prístup k službám v elektroenergetike a ich 
využívanie na úrovni jednotlivých štátov a Spoločenstva.

Európski spotrebitelia elektrickej energie musia získavať informácie o podiele jednotlivých 
energetických zdrojov na celkovej skladbe paliva dodávateľa za predchádzajúci rok a musia 
byť harmonizovaným a zrozumiteľným spôsobom informovaní o faktúrach v rámci členských 
štátov, aby sa umožnilo ľahké porovnanie.

Európski spotrebitelia elektrickej energie musia získať informácie prinajmenšom o odkazoch 
na existujúce referenčné zdroje, ako sú napríklad webové stránky, na ktorých sú verejne 
dostupné informácie o vplyvoch na životné prostredie, minimálne o emisiách CO2
a rádioaktívnom odpade pochádzajúcom z vyrobenej elektrickej energie vztiahnuté na 
celkovú skladbu paliva dodávateľa za predchádzajúci rok, a to na domovskej stránke a na 
požiadanie. Tieto informácie by sa mali spotrebiteľom v prípade potreby bezplatne sprístupniť 
v písomnej podobe.

Európski spotrebitelia energie majú právo prijímať v svojich účtoch, zmluvách či iných 
transakciách, potvrdeniach príjmov a pod. alebo spolu s týmito dokumentmi informácie o: a) 
aktuálnych skutočných cenách a skutočnej spotrebe, a to minimálne raz za 6 mesiacov; b) 
mechanizme indexovania cien a o akejkoľvek jeho zmene; c) ročnom porovnaní skutočnej 
spotreby energie; d) porovnaní s referenčným spotrebiteľom energie; e) kontaktných údajoch, 
na ktorých možno získať objektívne informácie o opatreniach na zvýšenie energetickej 
účinnosti, profiloch koncových užívateľov a špecifikáciách zariadení; f) podiele jednotlivých 
energetických zdrojov na dodávanej energii.

Dodávatelia a prevádzkovatelia sietí by v rámci svojich príslušných úloh mali zavádzať ľahko 
prístupné a kvalitné informačné pomoci účinne sa zaoberajúce problémami so spojením 
a inými otázkami týkajúcimi sa kvality služieb, ktoré sa vyskytujú.

Kalkulačky taríf by mal sprístupniť národný regulačný orgán a dodávateľ a informácie 
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o cenách za kWh energie by sa mali pravidelne uverejňovať na webovej stránke národného 
regulačného orgánu.

Národné regulačné orgány musia monitorovať prípady reštriktívnych zmluvných praktík, 
vrátane ustanovení výhradného práva na predaj, ktoré môžu zákazníkom zabrániť alebo brániť 
vo výbere. V prípade potreby musia národné regulačné orgány o takýchto praktikách 
informovať vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž a spolupracovať s nimi na ich 
odstraňovaní.  

D. Sociálne opatrenia

Členské štáty musia prijať v národných akčných plánoch pre energetiku príslušné opatrenia na 
riešenie energetickej chudoby a tieto opatrenia oznámiť európskej agentúre pre spoluprácu 
regulátorov. 

Energetická chudoba je narastajúcim problémom vo všetkých členských štátoch. Je tu 
potrebný jednotný prístup a podstatnou je úloha a nezávislosť národných regulačných 
orgánov. Európska agentúra pre regulačné orgány by mala prevziať zodpovednosť aj za 
monitorovanie pokroku členských štátov a informovanie o úspešných opatreniach členských 
štátov na riešenie energetickej chudoby.

Za energetickú chudobu sa považuje, keď si domácnosť nemôže dovoliť vykurovať príbytok 
na prijateľnej úrovni, stanovenie prijateľnosti sa opiera o úrovne odporúčané Svetovou 
zdravotníckou organizáciou: pre všetky obývacie priestory, keď sú obývané, je to 18 stupňov 
Celzia. Zahŕňa to aj schopnosť zakúpiť ďalšie energetické služby v príbytku za primeranú 
cenu. Domácnosť je energeticky chudobná vtedy, ak podiel jej výdavkov na energie v rámci 
celkových výdavkov na domácnosť dvojnásobne prekročí priemernú hodnotu výdavkov na 
energie príslušného štátu. Títo európski spotrebitelia energie (s osobitnými potrebami 
zapríčinenými určitým poškodením alebo nachádzajúci sa v zlej finančnej situácii) by mali 
mať prospech z osobitných cien pre zraniteľné skupiny spotrebiteľov za základné služby 
v oblasti energie, aby sa chránilo ich telesné a duševné zdravie a blahobyt, a tým sa myslia 
primerané ceny za služby alebo v prípade potreby bezplatné služby.

Dostupné údaje poukazujú na to, že členské štáty využívali na riešenie otázky zraniteľných 
skupín spotrebiteľov cielené záväzky vyplývajúce zo služby vo verejnom záujme iba 
v obmedzenej miere. Členské štáty by mali prijať a zverejniť definíciu zraniteľných skupín 
spotrebiteľov, ktorú by museli používať všetci dodávatelia elektrickej energie a plynu, aby 
dodávka plynu zodpovedala základným potrebám domácnosti, a to bez toho, aby zraniteľný 
spotrebiteľ o to musel požiadať. Treba vyzvať Komisiu, aby začala konania uplatňované pri 
porušovaní právnych predpisov proti tým členským štátom, ktoré túto definíciu neprijmú 
a nebudú používať.

III. Nezávislosť a úloha národných regulačných orgánov
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Národné regulačné orgány musia byť nezávislé od akéhokoľvek súkromného alebo verejného 
záujmu a mať právomoci, ktoré im v plnej miere umožnia plniť ich úlohu v rámci zlepšovania 
práv spotrebiteľov energie.

Aby národné regulačné orgány mohli monitorovať ponuky elektrickej energie a plynu na trhu, 
musia disponovať potrebnými nástrojmi. Musia mať preto prístup ku všetkým smerodajným 
prvkom určujúcim ceny.
Národné regulačné orgány musia monitorovať prípady reštriktívnych zmluvných praktík, 
vrátane ustanovení výhradného práva na predaj, ktoré môžu zákazníkovi zabrániť alebo brániť 
vo výbere. V prípade potreby musia národné regulačné orgány o takýchto praktikách 
informovať vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž a spolupracovať s nimi na ich 
odstraňovaní.  

Právomoci národných regulačných orgánov sa musia zahrnúť do článku 22 písm. c) smernice 
2003/54/ES (elektrická energia) a článku 24 písm. c) smernice 2003/55/ES (plyn).

Existuje aj potreba jednotného európskeho prístupu činností národných regulačných orgánov 
koordinovaných európskou agentúrou.
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