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NÁVRHY

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

1. nazdáva sa, že otvorený, konkurencieschopný, integrovaný a flexibilný európsky trh s 
energiou umožní zachovať bezpečnosť dodávok a dosiahnuť nižšie a transparentné ceny, 
čím sa zvýši európska konkurencieschopnosť a prispeje sa k hospodárskemu rastu a 
blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva na naliehavé odstránenie zvyšných fyzických, 
predpisových či regulačných prekážok, ktoré bránia otvorenému a účinnému fungovaniu 
trhu;

2. zdôrazňuje význam regionálnych trhov a spolupráce medzi členskými štátmi pri 
odstraňovaní prekážok, urýchlení integračného procesu a zlepšení efektívnosti sietí;

3. konštatuje, že v dôsledku neprimeranej transpozície tretieho balíka právnych predpisov 
o vnútornom trhu v oblasti energetiky, sektor energetiky ešte nepriniesol všetky svoje 
výhody subjektom na vnútornom trhu a stále neexistuje cezhraničný vnútorný trh 
s energiou; naliehavo preto žiada Komisiu, aby použila všetky prostriedky, ktoré má 
k dispozícii a zaručila transpozíciu a vykonávanie tretieho balíka predpisov v oblasti 
energetiky, ktoré sa odložili, a pritom prinútila členské štáty, aby ich 
dodržiavali, zabránila im vo vytváraní nových prekážok a aby v prípade potreby ukladala 
sankcie; náležite vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobnosti o všetkých zostávajúcich 
prekážkach pre uplatňovanie tretieho balíka predpisov v oblasti energetiky, spolu 
s jasnými údajmi, z ktorých vyplýva ich dosah na spotrebiteľské ceny energií; zdôrazňuje, 
že presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže môže prispieť k vyššej bezpečnosti 
dodávok, pokiaľ sa zameria na uľahčenie prístupu na trh a podporí investície; naliehavo 
preto žiada Komisiu, aby rozhodne pokračovala v opatreniach prijatých na základe 
sektorovej štúdie na efektívne uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v odvetví 
energetiky; víta v tejto súvislosti prebiehajúce postupy, pokiaľ ide o právne predpisy 
v oblasti hospodárskej súťaže v odvetví energetiky, ktorých cieľom je zabezpečiť 
dosiahnutie cieľa dobudovať vnútorný trh s energiou v roku 2014 a odstrániť prekážky 
hospodárskej súťaže, ktoré opätovne vytvorili dodávatelia energie; zdôrazňuje, že 
vnútroštátne regulačné a antitrustové orgány zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri uplatňovaní 
predpisov EÚ, a podnecuje členské štáty, aby týmto orgánom poskytli potrebné finančné a 
ľudské zdroje;

4. zdôrazňuje, že iba stabilný regulačný rámec umožní prilákať investície potrebné na 
priebežný rozvoj tohto trhu;

5. odporúča Komisii, aby pri používaní prostriedkov z Nástroja na prepojenie Európy na 
projekty v oblasti energetiky dala prioritu projektom s významným dosahom na 
fungovanie vnútorného trhu, a tým podporila hospodársku súťaž, rýchly rozmach energie 
z obnoviteľných zdrojov, vytvorenie nevyhnutných cezhraničných prepojení a bezpečnosť 
zásobovania;

6. vyzýva na prijatie opatrení podnecujúcich spoločné plánovanie energetických sietí 
v záujme podpory racionalizácie európskej energetickej siete pri využití cezhraničných 
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synergií a účinnejšej siete infraštruktúry, čo prinesie nižšie náklady pre spotrebiteľov 
a priemysel;

7. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na odstránenie roztrieštenosti a deformácií trhu, 
pričom preruší poskytovanie priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá a odstráni 
regulované ceny energií pre spotrebiteľov; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby 
preskúmala, či právne predpisy platné v niektorých členských štátoch, ktorými sa na 
základe udeľovania výlučných práv vytvárajú dodávateľské monopoly, čím sa oslabuje 
hospodárska súťaž a zvyšujú sa spotrebiteľské ceny, sú v súlade so zmluvami; upozorňuje, 
že je potrebné postupne zavádzať súlad medzi systémami podpory integrácie energie z 
obnoviteľných zdrojov v členských štátoch a presadzovať kapacitné mechanizmy, ktoré 
by boli účinné aj v cezhraničnom režime; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti sa musí dôrazne 
dbať na dôsledné určenie toho, ktoré opatrenia na zaistenie kapacít sú nevyhnutné 
a racionálne; 

8. upozorňuje Komisiu na potrebu rýchlej integrácie fungovania vnútroštátnych trhov 
s plynom a elektrinou, ktorá si vyžaduje oficiálne prijatie a okamžité vykonávanie 
predpisov pre sieťové odvetvia založených na spoločných pravidlách, pokiaľ ide 
o určovanie mechanizmov na prideľovanie kapacity, vyvažovanie, spoplatňovanie 
a interoperabilitu;

9. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových 
sústav pre elektrickú energiu, Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ACER) a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami na urýchlení 
dodávky sieťových kódexov, ktoré sa majú vypracovať inkluzívnym a transparentným 
spôsobom;

10. upozorňuje Komisiu, že ako prostriedok záruky účinného fungovania trhu s energiou 
a ochrany záujmov spotrebiteľov je potrebné zabezpečiť účinné uplatňovanie právnych 
predpisov, ktorými sa posilňujú právomoci a nezávislosť vnútroštátnych regulačných 
orgánov;

11. konštatuje, že nedostatky vo vnútroštátnych právnych predpisoch vedú aj k nedostatkom 
pri hospodárskej súťaži; vyzýva na posilnenie funkcií a kapacít agentúry ACER v záujme 
toho, aby mohla poskytovať väčší priestor na užšiu spoluprácu vnútroštátnych 
regulačných orgánov pri formulovaní regulačného rámca, ktorý nebude vytvárať prekážky 
pre fungovanie vnútorného trhu s energiou;

12. plne podporuje opatrenia na vytvorenie rovnakých podmienok, ktorými sa dosiahnu 
decentralizovanejšie a konkurencieschopnejšie trhové modely, pretože poskytujú viac 
príležitostí pre miestnych výrobcov energie a pre nové priemyselné subjekty;

13. poznamenáva, že v dôsledku neúspešného prebratia tretieho balíka predpisov v oblasti 
energetiky a prekážok v hospodárskej súťaži, ktoré stále pretrvávajú, proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam ani k nižším cenám pre konečného spotrebiteľa, 
a najmä pre domácnosti; naliehavo žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na objasnenie 
práv spotrebiteľov, zlepšenie transparentnosti v oblasti tvorby cien a fakturácie, 
informovanosti, možnosti porovnania, slobodnej voľby spotrebiteľa a na uspokojenie 
potrieb spotrebiteľa, ako aj na ochranu spotrebiteľov; naliehavo žiada členské štáty, aby sa 
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delili o osvedčené postupy;

14. poznamenáva, že technické zjednodušenie je pre spotrebiteľov nevyhnutné a že v tomto 
smere a so zreteľom na správu pracovnej skupiny o transparentnosti na maloobchodných 
energetických trhoch v EÚ by sa rovnaké cenové zložky mali vyskytovať v ponuke, 
v zmluve a na faktúre a prezentácia týchto údajov by sa mala zosúladiť; zastáva názor, že 
pri zvyšovaní aktivity spotrebiteľov, pokiaľ ide o riadenie využívania energie, je potrebné 
informovať ich o spôsoboch kontroly spotreby, možnostiach úspory energie a energetickej 
účinnosti, ako aj o malovýrobe; súhlasí s tvrdeniami uvedenými v správe pracovnej 
skupiny, že nástroje a webové stránky na porovnávanie môžu byť dobrým nástrojom pre 
spotrebiteľov, pokiaľ fungujú nezávisle, transparentne a dôveryhodne; odporúča Komisii 
a členským štátom, aby zaviedli webové stránky s porovnaním cien a zrozumiteľné 
informačné kampane pre spotrebiteľov, na ktorých by sa mala aktívne zúčastňovať 
miestna a regionálna štátna správa; víta myšlienku overovania primeranosti 
a objektívnosti nástrojov na porovnávanie cien prostredníctvom známky dôveryhodnosti 
on-line; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť takejto známky dôveryhodnosti, 
pokiaľ ide o nástroje na porovnávanie a webové stránky na úrovni EÚ.

15. konštatuje, že inteligentné meracie systémy a variabilné tarify za elektrickú energiu môžu 
pre spotrebiteľov predstavovať impulzy na znižovanie spotreby, a teda aj platieb, 
a prispieť k zvýšeniu transparentnosti; zároveň však zdôrazňuje, že zavedeniu takýchto 
meracích systémov musí predchádzať podrobné posúdenie, najmä pokiaľ ide o skutočný 
potenciál úspory, interoperabilitu alebo vplyv na ochranu údajov;

16. zdôrazňuje, že spotrebitelia uprednostňujú menšiu energetickú závislosť a prejavujú čoraz 
väčšiu ochotu investovať do vlastnej výroby; preto navrhuje, aby sa aktívne podporovali 
inteligentné siete a iné možnosti, ktoré poskytnú spotrebiteľom aktívnu účasť na 
vnútornom trhu s energiou.

17. upozorňuje na výhodu uplatňovania variabilných poplatkov za používanie siete s cieľom 
podnecovať zákazníkov, aby v záujme udržateľného využívania čerpali energiu mimo 
časov špičky;

18. zasadzuje sa o podporu nových postupov účinného riešenia sporov; konkrétne žiada 
urýchlenú transpozíciu nedávno prijatej smernice o alternatívnom riešení sporov spolu 
s nariadením o riešení sporov on-line, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili lepší 
univerzálny celoeurópsky prístup k orgánom zaoberajúcim sa riešením sporov; 
v súvislosti so záležitosťami v oblasti energie naliehavo žiada, aby sa jednoduchým 
a nenákladným spôsobom zabezpečilo rýchle urovnanie sporov, čím sa obnoví rovnováha 
medzi rokovacou silou konečných spotrebiteľov a dodávateľov;

19. zdôrazňuje potrebu presadzovania iniciatív, ktoré pomôžu spotrebiteľom zabezpečiť 
aktívnejšiu úlohu na vnútornom trhu s energiou, čo zase povzbudí hospodársku súťaž na 
trhu; zdôrazňuje, že spoločná zmena dodávateľa už spotrebiteľom priniesla isté výhody; 
vyzýva Komisiu, aby zhodnotila možné výhody, ktoré plynú spotrebiteľom zo zmeny 
dodávateľa v odvetví energetiky, ako aj riziká, ktoré s tým môžu byť spojené; nazdáva sa, 
že na úrovni EÚ by sa mali uplatňovať opatrenia, ktorými sa spotrebiteľom umožní 
zmeniť dodávateľa energie bez toho, aby boli vystavení pokutám za porušenie zmluvy;
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