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Pozměňovací návrh 1
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 19. června 2008 o 
sdělení Komise nazvaném „Směrem k 
Evropské chartě práv spotřebitelů 
energie“ (2008/2006 (INI)),

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
odstranění fyzických, právních a 
regulačních překážek, které brání 
účinnému fungování trhu;

1. je toho názoru, že evropský trh by se měl 
vyznačovat výrazně nižšími cenami a 
zlepšovat hospodářský růst a blahobyt
spotřebitelů nebo k nim přispívat; ve 
skutečnosti však prokazatelně dochází k 
předražování ze strany výrobních a 
distribučních společností působících v 
oblasti energetiky, které se v přímém 
důsledku prosazování zásad volného trhu, 
zvýšené konkurence, odstátnění a
privatizace na úkor spotřebitelů snaží 
maximalizovat ziskové rozpětí, a to 
způsobem, který poškozuje zájmy 
spotřebitelů;

Or. el
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Pozměňovací návrh 3
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
odstranění fyzických, právních a 
regulačních překážek, které brání 
účinnému fungování trhu;

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny a prostřednictvím 
transparentních cen zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
bezodkladnému odstranění fyzických, 
právních a regulačních překážek, které 
brání účinnému fungování trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že otevřený a
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
odstranění fyzických, právních a 
regulačních překážek, které brání 
účinnému fungování trhu;

1. je toho názoru, že otevřený, 
konkurenceschopný, integrovaný a
flexibilní evropský trh s energií umožní i 
nadále zabezpečit dodávky a dosáhnout 
nižších cen, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
bezodkladnému odstranění fyzických, 
právních a regulačních překážek, které 
brání účinnému fungování trhu;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
odstranění fyzických, právních a
regulačních překážek, které brání 
účinnému fungování trhu;

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k
bezodkladnému odstranění přetrvávajících
fyzických, právních či regulačních 
překážek, které brání účinnému fungování 
trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
odstranění fyzických, právních a 
regulačních překážek, které brání 
účinnému fungování trhu;

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
bezodkladnému odstranění fyzických, 
právních a regulačních překážek, které 
brání účinnému fungování a otevření trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
odstranění fyzických, právních a 
regulačních překážek, které brání 
účinnému fungování trhu;

1. je toho názoru, že otevřený a 
konkurenceschopný evropský trh s energií 
umožní nižší ceny, zlepší evropskou 
konkurenceschopnost a přispěje k 
hospodářskému růstu a blahobytu 
spotřebitelů, a z tohoto důvodu vyzývá k 
bezodkladnému odstranění fyzických, 
právních a regulačních překážek, které 
brání účinnému fungování trhu, přičemž je 
třeba poskytnout vhodný rámec pro 
spotřebitele v nejvzdálenějších regionech 
a pro ochranu jejich zájmů, neboť jejich 
zeměpisná izolace vyžaduje zvláštní 
řešení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na význam regionálních 
trhů a spolupráce mezi členskými státy při 
odstraňování překážek v zájmu urychlení 
integračního procesu a zlepšení 
efektivnosti sítě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá Komisi, aby přijala
opatření k uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v odvětví energetiky, 
zejména pokud jde o provedení třetího 
balíčku ve vnitrostátních právních 
předpisech a jeho uplatňování, neboť zde 
již došlo ke zpoždění;

2. naléhavě žádá členské státy a Komisi, 
aby podnikly kroky, zavedly pravidla a 
prosazovaly opatření v zájmu zajištění 
spravedlivého a rozumného stanovování 
cen základních komodit, jako je energie, a 
aby k těmto krokům přistoupily bez 
zbytečného prodlení;

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření k uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v odvětví energetiky, 
zejména pokud jde o provedení třetího 
balíčku ve vnitrostátních právních 
předpisech a jeho uplatňování, neboť zde 
již došlo ke zpoždění;

2. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření k uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v odvětví energetiky, 
zejména pokud jde o provedení třetího 
balíčku ve vnitrostátních právních 
předpisech a jeho uplatňování, neboť zde 
již došlo ke zpoždění; vyzývá Komisi, aby 
poskytla podrobné informace o veškerých 
přetrvávajících překážkách, které brání 
provádění třetího energetického balíčku, a 
jasné číselné údaje dokládající to, jakým 
způsobem se tyto překážky podepsaly na 
spotřebitelských cenách energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření k uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v odvětví energetiky, 
zejména pokud jde o provedení třetího 
balíčku ve vnitrostátních právních 
předpisech a jeho uplatňování, neboť zde 
již došlo ke zpoždění;

2. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření k účinnému uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v odvětví energetiky, 
zejména pokud jde o provedení třetího 
balíčku ve vnitrostátních právních 
předpisech a jeho uplatňování, neboť zde 
již došlo ke zpoždění, a aby členské státy 
přiměla k dodržování těchto pravidel, 
zabránila jim ve vytváření nových 
překážek a v případě potřeby uplatnila 
sankce; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření k uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v odvětví energetiky,
zejména pokud jde o provedení třetího 
balíčku ve vnitrostátních právních 
předpisech a jeho uplatňování, neboť zde 
již došlo ke zpoždění;

2. konstatuje, že v důsledku 
nedostatečného provádění třetího 
energetického balíčku aktéři vnitřního 
trhu dosud nemohou plně využívat výhod 
plynoucích z právních předpisů týkajících 
se vnitřního trhu v energetické oblasti a že 
přeshraniční vnitřní trh v této oblasti 
dosud nebyl vytvořen; naléhavě proto žádá 
Komisi, aby použila veškeré dostupné 
prostředky k zajištění toho, aby byl 
zpožděný třetí energetický balíček 
proveden a uplatňován; poukazuje na to, 
že vymáhání právních předpisů týkajících 
se hospodářské soutěže může přispět k 
lepšímu zabezpečení dodávek, povede-li k 
usnadnění přístupu na trh a k podpoře 
investic; naléhavě proto žádá Komisi, aby 
rozhodně pokračovala v opatřeních, jež 
byla přijata na základě šetření v tomto 
odvětví a jejichž cílem je uplatňování
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pravidel hospodářské soutěže v odvětví 
energetiky; v této souvislosti vítá 
skutečnost, že v odvětví energetiky v 
současnosti probíhají jednání ohledně 
práva hospodářské soutěže, jejichž cílem 
je zajistit, aby bylo dosaženo cíle 
spočívajícího v dokončení vnitřního 
energetického trhu do roku 2014 a aby 
byly odstraněny překážky, jež se záměrem 
bránit hospodářské soutěži znovu vytvořili 
dodavatelé energie; upozorňuje na to, že 
rozhodující úlohu při provádění předpisů 
EU mají vnitrostátní regulační a 
antimonopolní orgány, a vyzývá členské 
státy, aby těmto orgánům poskytly 
požadované finanční a lidské zdroje;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že přeshraniční tarify a 
jejich složení brání přeshraničním tokům 
energie, integraci trhu a hospodářské 
soutěži mezi hospodářskými subjekty; 
vyzývá Komisi, aby přijala opatření s 
cílem vyřešit tento problém;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že přilákat investice 
potřebné k neustálému rozvoji tohoto trhu 
umožní pouze stabilní regulační rámec;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje Komisi, aby při používání 
prostředků z nástroje pro propojení Evropy 
na projekty v oblasti energetiky dávala 
přednost projektům s nejvýraznějším 
dopadem na fungování vnitřního trhu, a tím 
podporovala hospodářskou soutěž, rychlý 
rozmach energie z obnovitelných zdrojů a 
zabezpečení dodávek;

3. doporučuje Komisi, aby při používání 
prostředků z nástroje pro propojení Evropy 
na projekty v oblasti energetiky dávala 
přednost projektům s nejvýraznějším 
dopadem na fungování vnitřního trhu, a tím 
podporovala hospodářskou soutěž, rychlý 
rozmach energie z obnovitelných zdrojů a 
zabezpečení dodávek; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit ochranu kritické 
infrastruktury, přičemž je nutno zvážit 
otázku přenesení nákladů na spotřebitele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje Komisi, aby při používání 
prostředků z nástroje pro propojení Evropy 
na projekty v oblasti energetiky dávala 
přednost projektům s nejvýraznějším 
dopadem na fungování vnitřního trhu, a tím 

3. doporučuje Komisi, aby při používání 
prostředků z nástroje pro propojení Evropy 
na projekty v oblasti energetiky dávala 
přednost projektům s nejvýraznějším 
dopadem na fungování vnitřního trhu, a tím 
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podporovala hospodářskou soutěž, rychlý 
rozmach energie z obnovitelných zdrojů a 
zabezpečení dodávek;

podporovala hospodářskou soutěž, rychlý 
rozmach energie z obnovitelných zdrojů, 
vytvoření nezbytných přeshraničních 
propojení a zabezpečení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá k přijetí iniciativ, které by 
podpořily společné plánování 
energetických sítí s cílem prosadit 
racionalizaci evropské energetické sítě, jež 
by využívala přeshraničních synergií a 
účinnější infrastrukturní sítě, což by se 
projevilo v nižších cenách pro spotřebitele 
a průmysl;

Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby učinila kroky k 
odstranění roztříštěnosti a deformací trhu, 
ukončila poskytování přímých i nepřímých 
dotací na fosilní paliva a odstranila 
regulované ceny energie pro spotřebitele; 
upozorňuje na nutnost postupně zavádět 
soulad mezi systémy na podporu začlenění 
energie z obnovitelných zdrojů v členských 
státech a na prosazování kapacitních 

4. vyzývá Komisi, aby učinila kroky k 
odstranění roztříštěnosti a deformací trhu, 
ukončila poskytování přímých i nepřímých 
dotací na fosilní paliva a odstranila 
regulované ceny energie pro spotřebitele; v 
této souvislosti vyzývá Komisi, aby
prověřila, zda některé platné právní 
předpisy členských zemí tím, že udělují 
výsadní práva, vytvářejí dodavatelské 
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mechanismů, které by byly účinné 
v přeshraničním režimu;

monopoly, a tím vedou k nižší úrovni 
hospodářské soutěže a k vyšším cenám 
pro spotřebitele, nejsou v rozporu se 
Smlouvami;  upozorňuje na nutnost 
postupně zavádět soulad mezi systémy na 
podporu začlenění energie z obnovitelných 
zdrojů v členských státech a na 
prosazování kapacitních mechanismů, 
které by byly účinné v přeshraničním 
režimu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
velkou pozornost je nutno věnovat 
přesnému stanovení toho, která opatření 
na zabezpečení kapacity jsou nezbytná a 
mají smysl; 

Or. de

Pozměňovací návrh 19
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje Komisi na to, že je třeba 
přistoupit k rychlé operační integraci 
vnitrostátních trhů s plynem a elektřinou, 
jejichž fungování vyžaduje formální 
přijetí a co nejrychlejší provedení 
síťových kodexů a společná pravidla pro 
stanovení mechanismů přidělování 
kapacity, vyrovnávání, účtování a 
interoperability;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se 
sítí ENTSO, agenturou ACER a dalšími 
příslušnými zainteresovanými subjekty 
usilovala o co nejrychlejší přijetí síťových 
kodexů, které by měly být vytvořeny 
inkluzivním a transparentním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. upozorňuje Komisi na to, že je třeba 
zajistit, aby byly účinně uplatňovány 
právní předpisy posilující pravomoci a 
nezávislost vnitrostátních regulačních 
orgánů, čímž by se zajistilo účinné 
fungování energetického trhu a ochrana 
zájmů spotřebitelů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 22
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. poznamenává, že nesouměrná 
vnitrostátní regulace vede také k 
rozdílným podmínkám pro hospodářskou 
soutěž; vyzývá k posílení úloh a kapacit 
agentury ACER, aby poskytovala větší 
prostor pro užší spolupráci mezi 
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vnitrostátními regulačními orgány, na 
jejímž základě by byl definován regulační 
rámec, který nebude narušovat fungování 
vnitřního energetického trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. plně podporuje opatření na zajištění 
rovných podmínek vytvářející 
decentralizovanější a 
konkurenceschopnější tržní modely, 
neboť nabízejí více příležitostí pro místní 
výrobce energie a nové subjekty v tomto 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu 
nevedl k relevantním alternativám, ani k 
nižším cenám pro konečného spotřebitele a 
rodiny; naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření ke zlepšení transparentnosti, 
informovanosti a svobodné volby 
spotřebitele a k ochraně zranitelných 
spotřebitelů; vyzývá k prosazení nových 
mechanismů pro účely efektivního řešení 
sporů a obnovení rovnováhy vyjednávací 
pozice mezi konečnými spotřebiteli a 

5. zdůrazňuje, že účinnost politik v oblasti 
ochrany spotřebitelů závisí na tom, do 
jaké míry jsou postupy a opatření 
poškozující zájmy spotřebitelů právními 
předpisy zakázány; konstatuje, že proces 
liberalizace trhu nevedl k relevantním 
alternativám, ani k nižším cenám pro 
konečného spotřebitele a domácnosti;
naléhavě žádá Komisi, aby přijala opatření 
ke zlepšení transparentnosti, 
informovanosti a svobodné volby 
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dodavateli. spotřebitele a k ochraně zranitelných 
spotřebitelů; vyzývá k prosazení nových 
mechanismů pro účely efektivního řešení 
sporů a obnovení rovnováhy vyjednávací 
pozice mezi konečnými spotřebiteli a 
dodavateli.

Or. el

Pozměňovací návrh 25
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu 
nevedl k relevantním alternativám, ani k 
nižším cenám pro konečného spotřebitele a
rodiny; naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření ke zlepšení transparentnosti, 
informovanosti a svobodné volby 
spotřebitele a k ochraně zranitelných 
spotřebitelů; vyzývá k prosazení nových 
mechanismů pro účely efektivního řešení 
sporů a obnovení rovnováhy vyjednávací 
pozice mezi konečnými spotřebiteli a 
dodavateli.

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu 
nevedl k relevantním alternativám, ani k 
nižším cenám pro konečného spotřebitele,
zejména domácnosti; naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala opatření k podpoře
transparentnosti, informovanosti, srovnání
a svobodné volby spotřebitele a k ochraně 
zranitelných spotřebitelů; naléhavě žádá 
členské státy, aby investovaly do 
sociálních opatření a sdílení osvědčených 
postupů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu 
nevedl k relevantním alternativám, ani k 
nižším cenám pro konečného spotřebitele a 
rodiny; naléhavě žádá Komisi, aby přijala
opatření ke zlepšení transparentnosti, 

5. konstatuje, že v důsledku neprovedení 
třetího energetického balíčku a stále 
přetrvávajících překážek bránících 
hospodářské soutěži proces liberalizace 
trhu nevedl k relevantním alternativám, ani 
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informovanosti a svobodné volby 
spotřebitele a k ochraně zranitelných
spotřebitelů; vyzývá k prosazení nových 
mechanismů pro účely efektivního řešení 
sporů a obnovení rovnováhy vyjednávací 
pozice mezi konečnými spotřebiteli a 
dodavateli.

k nižším cenám pro konečného spotřebitele 
a domácnosti; naléhavě žádá Komisi, aby 
přijala opatření k vyjasnění práv 
spotřebitelů, ke zlepšení transparentnosti 
cen a účtování, informovanosti a svobodné 
volby spotřebitele a k ochraně spotřebitelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu 
nevedl k relevantním alternativám, ani k 
nižším cenám pro konečného spotřebitele 
a rodiny; naléhavě žádá Komisi, aby 
přijala opatření ke zlepšení 
transparentnosti, informovanosti a 
svobodné volby spotřebitele a k ochraně 
zranitelných spotřebitelů; vyzývá k 
prosazení nových mechanismů pro účely 
efektivního řešení sporů a obnovení 
rovnováhy vyjednávací pozice mezi 
konečnými spotřebiteli a dodavateli.

5. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření ke zlepšení transparentnosti, 
informovanosti a svobodné volby 
spotřebitele a k ochraně zranitelných 
spotřebitelů; vyzývá k prosazení nových 
mechanismů pro účely efektivního řešení 
sporů a obnovení rovnováhy vyjednávací 
pozice mezi konečnými spotřebiteli a 
dodavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu 
nevedl k relevantním alternativám, ani k 
nižším cenám pro konečného spotřebitele a 

5. konstatuje, že proces liberalizace trhu 
nevedl k relevantním alternativám, ani k 
nižším cenám pro konečného spotřebitele a 
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rodiny; naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
opatření ke zlepšení transparentnosti, 
informovanosti a svobodné volby 
spotřebitele a k ochraně zranitelných 
spotřebitelů; vyzývá k prosazení nových 
mechanismů pro účely efektivního řešení 
sporů a obnovení rovnováhy vyjednávací 
pozice mezi konečnými spotřebiteli a 
dodavateli.

domácnosti; naléhavě žádá Komisi, aby 
přijala opatření ke zlepšení 
transparentnosti, informovanosti a 
svobodné volby spotřebitele, schopnosti 
reagovat na potřeby zákazníků 
prostřednictvím marketingových inovací a 
k ochraně zranitelných spotřebitelů; 
vyzývá k prosazení nových mechanismů 
pro účely efektivního řešení sporů a 
obnovení rovnováhy vyjednávací pozice 
mezi konečnými spotřebiteli a dodavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že mají-li se spotřebitelé 
aktivněji podílet na řízení spotřeby 
energie, musí být seznámeni se způsoby 
snižování spotřeby, možnostmi úspor 
energie a energetické účinnosti a 
malovýrobě; doporučuje Komisi a 
členským státům, aby vytvářely 
internetové stránky obsahující cenové 
srovnání a zahájily spotřebitelsky přívětivé 
informační kampaně, do nichž by se měly 
aktivně zapojit místní a regionální 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že hromadná změna 
dodavatele/podmínek dodávání energie 
(„collective switching“) již přinesla 
spotřebitelům určité pozitivní výsledky;
vyzývá Komisi k tomu, aby se zabývala 
studií o mechanismech hromadné změny 
dodavatele a vyhodnotila možný přínos 
hromadných změn dodavatele energie pro 
spotřebitele i případná rizika, která s nimi 
mohou být spojena;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby se aktivně zabývala 
odhalováním problémů trhu, jako jsou 
překážky, s nimiž se zákazníci setkávají, 
chtějí-li změnit dodavatele energie, 
nedostatečně transparentní účty za energii 
a nemožnost srovnání nabídek dodavatelů 
energie, neboť tyto problémy znemožňují 
spotřebitelům přijímat informovaná 
rozhodnutí, a žádá Komisi, aby případně 
předložila návrhy na řešení takovýchto 
problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že inteligentní 
systémy měření a variabilní sazby za 
elektrickou energii mohou spotřebitelům 
poskytnout podnět ke snižování spotřeby, 
a tedy i účtů za energii, a mohou přispět k 
větší transparentnosti; zároveň však 
zdůrazňuje, že zavedení takovýchto 
měřících systémů musí předcházet 
důkladné posouzení zejména skutečného 
potenciálu, pokud jde o úspory, 
interoperability či otázek spojených s 
ochranou údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že spotřebitelé 
upřednostňují menší energetickou 
nezávislost a stále častěji chtějí investovat 
do vlastní produkce; aktivně podporovány 
by proto měly být inteligentní sítě a jiná 
řešení umožňující spotřebitelům se 
aktivně zapojovat do vnitřního 
energetického trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Robert Rochefort

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na výhody plynoucí z 
uplatňování variabilních poplatků za 
použití sítě, které spotřebitele motivují ke 
spotřebě mimo energetickou špičku, což je 
v zájmu racionálního využívání energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je pro prosazování nových 
mechanismů pro účely efektivního řešení 
sporů, zejména alternativních způsobů 
řešení sporů, jejichž právní úprava je ve 
stádiu návrhu, a pro obnovení rovnováhy 
vyjednávací pozice mezi konečnými 
spotřebiteli a dodavateli a zdůrazňuje, že 
je třeba podporovat iniciativy, jež 
přispívají k zajištění aktivnější úlohy 
spotřebitelů v rámci vnitřního 
energetického trhu, což naopak přispěje k 
posílení hospodářské soutěže na tomto 
trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 36
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že by na úrovni EU měla 
být přijata opatření, která zajistí, aby 
spotřebitelé mohli změnit dodavatele 
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energie, aniž by jim byly uloženy sankce 
za porušení smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k co nejrychlejšímu provedení 
nedávno přijaté směrnice o alternativním 
řešení sporů a nařízení o online řešení 
spotřebitelských sporů, jejichž účelem je 
zajistit v rámci celé EU lepší univerzální 
přístup k subjektům pro řešení sporů, a to 
i v případě záležitostí týkajících se energie, 
aby se zajistilo rychlé, jednoduché a 
nenákladné urovnávání sporů a aby se 
obnovila rovnováha vyjednávací pozice 
mezi konečnými spotřebiteli a dodavateli; 

Or. de

Pozměňovací návrh 38
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že je třeba zabránit 
energetické chudobě a s tím spojenému 
narušení trhu, a vyzývá Komisi, aby v této 
věci zaujala konkrétní stanovisko;

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Olga Sehnalová
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Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. poznamenává, že energetické odvětví 
je velmi technické a dosti složité na to, aby 
mu spotřebitelé rozuměli; je přesvědčen, 
že s ohledem na zprávu pracovní skupiny 
o transparentnosti maloobchodních 
energetických trhů v EU by v nabídce, 
smlouvě i vyúčtování měly být uváděny 
stejné cenové složky a že by se poskytování 
těchto údajů mělo sjednotit;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. souhlasí se zprávou pracovní skupiny 
o transparentnosti maloobchodních 
energetických trhů v EU v tom, že 
nástroje a internetové stránky umožňující 
srovnávání mohou být pro spotřebitele 
užitečné, pokud jsou provozovány 
nezávislým, transparentním a 
důvěryhodným způsobem; vítá nápad 
potvrzovat správnost a objektivitu nástrojů 
cenového srovnávání prostřednictvím 
značky důvěry v online prostředí; vyzývá
Komisi, aby prověřila možnosti zavedení 
takovéto značky důvěry pro nástroje a 
internetové stránky umožňující 
srovnávání na úrovni EU;

Or. en


