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Pozmeňujúci návrh 1
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Citácia A (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 19. júna 2008 o oznámení 
Komisie s názvom Smerom k Európskej 
charte práv spotrebiteľov energie 
(2008/2006(INI),

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 2
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh s 
energiou umožní nižšie ceny, čím sa zvýši 
európska konkurencieschopnosť a 
prispeje k hospodárskemu rastu a 
blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva na 
odstránenie fyzických, predpisových a 
regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu;

1. nazdáva sa, že európsky trh by sa mal 
vyznačovať výrazne nižšími cenami, ako 
aj zlepšovaním hospodárskeho rastu a 
blahobytu spotrebiteľov alebo prispením 
k nim; bohužiaľ, existujú dôkazy 
o špekuláciách s časťou energetickej 
produkcie a o úsilí distribučných 
spoločností o maximalizáciu ziskovej 
marže spôsobom, ktorý zjavne poškodzuje 
záujmy spotrebiteľov ako priamy dôsledok 
zásady otvorených trhov, zvýšenej 
konkurencie, denacionalizácie 
a privatizácie, ako aj deregulácie trhu na 
úkor spotrebiteľov;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 3
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh 
s energiou umožní nižšie ceny, čím sa 
zvýši európska konkurencieschopnosť 
a prispeje k hospodárskemu rastu 
a blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva 
na odstránenie fyzických, predpisových a 
regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu;

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh 
s energiou umožní nižšie ceny, čím sa 
zvýši európska konkurencieschopnosť 
a prispeje k hospodárskemu rastu 
a blahobytu spotrebiteľov na základe 
transparentných cien, a preto vyzýva na 
odstránenie fyzických, predpisových 
a regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh 
s energiou umožní nižšie ceny, čím sa 
zvýši európska konkurencieschopnosť 
a prispeje k hospodárskemu rastu a 
blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva na 
odstránenie fyzických, predpisových 
a regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu;

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

Or. pt



AM\933162SK.doc 5/23 PE508.255v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh 
s energiou umožní nižšie ceny, čím sa 
zvýši európska konkurencieschopnosť 
a prispeje k hospodárskemu rastu a 
blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva na 
odstránenie fyzických, predpisových 
a regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu;

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh 
s energiou umožní nižšie ceny, čím sa 
zvýši európska konkurencieschopnosť 
a prispeje k hospodárskemu rastu 
a blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva 
na odstránenie zostávajúcich fyzických, 
predpisových alebo regulačných prekážok, 
ktoré bránia účinnému fungovaniu trhu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh 
s energiou umožní nižšie ceny, čím sa 
zvýši európska konkurencieschopnosť 
a prispeje k hospodárskemu rastu 
a blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva 
na odstránenie fyzických, predpisových 
a regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu;

1. nazdáva sa, že otvorený 
a konkurencieschopný európsky trh 
s energiou umožní nižšie ceny, čím sa 
zvýši európska konkurencieschopnosť 
a prispeje k hospodárskemu rastu 
a blahobytu spotrebiteľov, a preto vyzýva 
na odstránenie fyzických, predpisových 
a regulačných prekážok, ktoré bránia 
otvorenosti a účinnému fungovaniu trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. nazdáva sa, že otvorený a 
konkurencieschopný európsky trh s 
energiou umožní nižšie ceny, čím sa zvýši 
európska konkurencieschopnosť a prispeje 
k hospodárskemu rastu a blahobytu 
spotrebiteľov, a preto vyzýva na 
odstránenie fyzických, predpisových a 
regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu;

1. nazdáva sa, že otvorený a 
konkurencieschopný európsky trh s 
energiou umožní nižšie ceny, čím sa zvýši 
európska konkurencieschopnosť a prispeje 
k hospodárskemu rastu a blahobytu 
spotrebiteľov, a preto vyzýva na 
odstránenie fyzických, predpisových 
a regulačných prekážok, ktoré bránia 
účinnému fungovaniu trhu, vytvorením 
vhodného rámca a ochranou záujmov 
spotrebiteľov v najvzdialenejších 
regiónoch, ktorých geografická 
izolovanosť si bude vyžadovať osobitné 
riešenie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 8
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam regionálnych trhov 
a spolupráce medzi členskými štátmi pri 
odstraňovaní prekážok, urýchlení 
integračného procesu a zlepšení 
efektívnosti sietí; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 9
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala
opatrenia na uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže v odvetví energetiky, 
najmä pokiaľ ide o transpozíciu a 
uplatňovanie tretieho balíka, ktoré sú už v 
časovom sklze;

2. naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, 
aby prijali opatrenia, vykonávali predpisy 
a podporovali opatrenia na zaistenie 
primeraných a rozumných cien 
základných komodít, ako je energia, a aby 
v tomto smere bezodkladne pokračovali;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 10
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže v odvetví energetiky, 
najmä pokiaľ ide o transpozíciu a 
uplatňovanie tretieho energetického balíka, 
ktoré sú už v časovom sklze;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže v odvetví energetiky, 
najmä pokiaľ ide o transpozíciu a 
uplatňovanie tretieho energetického balíka,
ktoré sú už v časovom sklze; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla podrobnosti 
o všetkých zostávajúcich prekážkach pre 
uplatňovanie tretieho energetického 
balíka, spolu s jasnými údajmi, z ktorých 
vyplýva ich dosah na spotrebiteľské ceny 
energií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže v odvetví energetiky, 
najmä pokiaľ ide o transpozíciu a 
uplatňovanie tretieho energetického balíka, 
ktoré sú už v časovom sklze;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na účinné uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže v odvetví energetiky, 
najmä pokiaľ ide o transpozíciu a 
uplatňovanie tretieho energetického balíka, 
ktoré sú už v časovom sklze, a aby trvala 
na plnení zo strany členských štátov 
a zabránila im vytvárať nové prekážky, 
pričom v prípade potreby bude ukladať 
sankcie;

Or. pt

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže v odvetví energetiky, 
najmä pokiaľ ide o transpozíciu a 
uplatňovanie tretieho balíka, ktoré sú už 
v časovom sklze;

2. konštatuje, že v dôsledku 
neprimeraného prebratia tretieho 
energetického balíka právne predpisy 
o vnútornom trhu v oblasti energetiky ešte 
nepriniesli všetky svoje výhody subjektom
na vnútornom trhu a stále neexistuje 
cezhraničný vnútorný trh s energiou; 
naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby 
využila všetky prostriedky, ktoré má k 
dispozícii, na zabezpečenie prebratia 
a uplatňovania tretieho energetického 
balíka v časovom sklze; 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 
uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže 
v odvetví energetiky; víta v tejto súvislosti 
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prebiehajúce postupy, pokiaľ ide o právne 
predpisy v oblasti hospodárskej súťaže 
v sektore 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;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 13
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že cezhraničné sadzby 
a ich zloženie bránia cezhraničným 
energetickým tokom, integrácii trhu 
a hospodárskej súťaži medzi 
prevádzkovateľmi; vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia na riešenie tohto 
problému; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že iba stabilný regulačný 
rámec umožní prilákať investície 
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potrebné na priebežný rozvoj tohto trhu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 15
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. 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 a 
bezpečnosť zásobovania;

3. 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 a 
bezpečnosť zásobovania; zdôrazňuje 
význam záruky pre ochranu kritickej 
infraštruktúry, ako aj zohľadnenie
problému presúvania nákladov na 
spotrebiteľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Toine Manders

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. 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 a 
bezpečnosť zásobovania;

3. 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;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva na prijatie iniciatív 
podnecujúcich spoločné plánovanie 
energetických sietí v záujme podpory
racionalizácie európskej energetickej siete
pri využití cezhraničných synergií 
a účinnejšej siete infraštruktúry, čo 
prinesie nižšie náklady pre spotrebiteľov 
a priemysel;

Or. pt

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. 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; 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;

4. 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 sú v súlade 
so zmluvami účinné právne predpisy 
niektorých členských štátov, ktorými sa na 
základe udeľovania výlučných práv 
vytvárajú dodávateľské monopoly, čím sa 
oslabuje hospodárska súťaž a zvyšujú sa 
spotrebiteľské ceny; upozorňuje, že je 
potrebné postupne zavádzať súlad medzi 
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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;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. 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;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 20
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
urýchlenia prijatia predpisov pre sieťové 
odvetvia, ako aj ich inkluzívneho 
a transparentného vytvárania 
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spolupracovala s európskou sieťou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
(ENTSO), Agentúrou pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER) a ďalšími relevantnými 
zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. 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; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 22
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. 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 
poskytla väčší priestor na užšiu 
spoluprácu vnútroštátnych regulačných 
orgánov pri formulovaní regulačného 
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rámca, ktorý nebude vytvárať prekážky 
pre fungovanie vnútorného trhu 
s energiou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 23
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 4e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. 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; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam,
ani k nižším cenám pre konečného 
spotrebiteľa a rodiny; naliehavo žiada 
Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie 
transparentnosti, informovanosti a 
slobodnej voľby spotrebiteľa a na ochranu 
zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na 
presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a 
na opätovné nastolenie rovnováhy 
rokovacej pozície medzi konečnými 

5. zdôrazňuje, že efektívnosť politík 
ochrany spotrebiteľa závisí od toho, 
v akom rozsahu sa zákonom zakazujú 
postupy a opatrenia, ktoré sú škodlivé pre 
záujmy spotrebiteľov; poznamenáva, že 
proces liberalizácie trhu neviedol k 
relevantným možnostiam ani k nižším 
cenám pre konečného spotrebiteľa a 
domácnosti; naliehavo žiada Komisiu, aby 
prijala opatrenia na zlepšenie 
transparentnosti, informovanosti a 
slobodnej voľby spotrebiteľa a na ochranu 
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spotrebiteľmi a dodávateľmi. zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na 
presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a 
na opätovné nastolenie rovnováhy 
rokovacej pozície medzi konečnými 
spotrebiteľmi a dodávateľmi.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 25
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam,
ani k nižším cenám pre konečného 
spotrebiteľa a rodiny; naliehavo žiada 
Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie
transparentnosti, informovanosti a 
slobodnej voľby spotrebiteľa a na ochranu 
zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na 
presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a 
na opätovné nastolenie rovnováhy 
rokovacej pozície medzi konečnými 
spotrebiteľmi a dodávateľmi.

5. poznamenáva, že proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam 
ani k nižším cenám pre konečného 
spotrebiteľa a konkrétne pre domácnosti; 
naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na podporu transparentnosti, 
informovanosti, porovnania a slobodnej 
voľby spotrebiteľa a na ochranu 
zraniteľných spotrebiteľov; naliehavo 
žiada členské štáty, aby investovali do 
sociálnych opatrení a využívali najlepšie 
postupy.

Or. pt

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam,
ani k nižším cenám pre konečného 
spotrebiteľa a rodiny; naliehavo žiada 

5. poznamenáva, že v dôsledku 
neúspešného prebratia tretieho 
energetického balíka a prekážok 
v hospodárskej súťaži, ktoré stále 
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Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie 
transparentnosti, informovanosti a 
slobodnej voľby spotrebiteľa a na ochranu 
zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na 
presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a 
na opätovné nastolenie rovnováhy 
rokovacej pozície medzi konečnými 
spotrebiteľmi a dodávateľmi.

pretrvávajú, proces liberalizácie trhu 
neviedol k relevantným možnostiam ani 
k nižším cenám pre konečného spotrebiteľa 
a domácnosti; naliehavo žiada Komisiu, 
aby prijala opatrenia na objasnenie práv 
spotrebiteľov, zlepšenie transparentnosti
v oblasti tvorby cien a fakturácie, 
informovanosti a slobodnej voľby 
spotrebiteľa a na ochranu spotrebiteľov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 27
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam, 
ani k nižším cenám pre konečného 
spotrebiteľa a rodiny; naliehavo žiada 
Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie 
transparentnosti, informovanosti a 
slobodnej voľby spotrebiteľa a na ochranu 
zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na 
presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a 
na opätovné nastolenie rovnováhy 
rokovacej pozície medzi konečnými 
spotrebiteľmi a dodávateľmi.

5. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na zlepšenie transparentnosti, 
informovanosti a slobodnej voľby 
spotrebiteľa a na ochranu zraniteľných 
spotrebiteľov; vyzýva na presadzovanie 
nových mechanizmov zameraných na 
efektívne riešenie sporov a na opätovné 
nastolenie rovnováhy rokovacej pozície 
medzi konečnými spotrebiteľmi a 
dodávateľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Raffaele Baldassarre

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva, že proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam, 
ani k nižším cenám pre konečného 
spotrebiteľa a rodiny; naliehavo žiada 
Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie 
transparentnosti, informovanosti a 
slobodnej voľby spotrebiteľa a na ochranu 
zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na 
presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a 
na opätovné nastolenie rovnováhy 
rokovacej pozície medzi konečnými 
spotrebiteľmi a dodávateľmi.

5. poznamenáva, že proces liberalizácie 
trhu neviedol k relevantným možnostiam 
ani k nižším cenám pre konečného 
spotrebiteľa a domácnosti; naliehavo žiada 
Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie 
transparentnosti, informovanosti, slobodnej 
voľby spotrebiteľa, reakcie na potreby 
zákazníkov prostredníctvom 
marketingovej inovácie a na ochranu 
zraniteľných spotrebiteľov; vyzýva na 
presadzovanie nových mechanizmov 
zameraných na efektívne riešenie sporov a 
na opätovné nastolenie rovnováhy 
rokovacej pozície medzi konečnými 
spotrebiteľmi a dodávateľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. 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; 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;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že spoločná zmena
dodávateľa už spotrebiteľom priniesla isté 
výhody; vyzýva Komisiu, aby vykonala 
štúdiu o režimoch spoločnej zmeny
dodávateľa a vyhodnotila jej možné 
výhody pre spotrebiteľov v sektore 
energetiky, ako aj riziká, ktoré sa s tým 
môžu spájať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby vyvíjala iniciatívu 
pri zaznamenávaní a odhaľovaní takých 
zlyhaní trhu, ako napríklad existujúce 
prekážky pri zmene poskytovateľov
energie, nedostatočná transparentnosť
faktúr za energiu a chýbajúca možnosť 
porovnania ponúk dodávateľov energie, 
v dôsledku čoho spotrebitelia nemôžu 
uskutočniť voľbu podloženú 
dostatočnými informáciami, a žiada 
Komisiu, aby v príslušných prípadoch 
predložila návrhy na riešenie 
akýchkoľvek podobných zlyhaní trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. 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;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33
Toine Manders

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že spotrebitelia 
uprednostňujú menšiu energetickú 
nezávislosť a prejavujú čoraz väčšiu 
ochotu investovať do vlastnej výroby; 
mali by sa teda aktívne podporovať 
inteligentné siete a iné možnosti, ktoré 
poskytnú spotrebiteľom aktívnu účasť na 
vnútornom trhu s energiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Robert Rochefort



PE508.255v01-00 20/23 AM\933162SK.doc

SK

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. upozorňuje na výhodu uplatňovania 
variabilných poplatkov za používanie siete 
s cieľom podnecovať zákazníkov, aby 
v záujme racionálneho využívania čerpali 
energiu mimo časov špičky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva na podporu nových postupov 
na účinné riešenie sporov, konkrétne 
pokiaľ ide o alternatívne riešenie sporov, 
pre ktoré sa v súčasností navrhujú právne 
predpisy, a na obnovenie rovnováhy medzi 
právomocami konečných spotrebiteľov 
a dodávateľov, pokiaľ ide o vyjednávanie, 
a zdôrazňuje potrebu podporovať 
iniciatívy, ktorými sa pomôže zaistiť 
aktívnejšia úloha spotrebiteľov na 
vnútornom trhu s energiou, čím sa zase 
na trhu podnieti hospodárska súťaž;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 36
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zastáva názor, že na úrovni EÚ by sa 
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mali uplatňovať opatrenia, ktorými sa 
spotrebiteľom umožní zmeniť dodávateľa 
energie bez toho, aby boli vystavení 
pokutám za porušenie zmluvy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva na urýchlené prebratie 
aktuálne prijatej smernice 
o alternatívnom riešení sporov 
a nariadenia o riešení sporov on-line, 
ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili 
lepší univerzálny celoeurópsky prístup 
k orgánom zaoberajúcim sa riešením 
sporov aj v súvislosti so záležitosťami 
v oblasti energie, so záujmom zaistiť 
možnosť rýchleho, jednoduchého 
a nenákladného riešenia sporov a obnoviť 
rovnováhu medzi právomocami 
konečných spotrebiteľov a dodávateľov, 
pokiaľ ide o vyjednávanie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje potrebu predchádzať
energetickej chudobe a zabrániť vlastným 
deformáciám trhu a naliehavo vyzýva
Komisiu, aby k tomuto problému zaujala 
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konkrétne stanovisko;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 39
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. konštatuje, že sektor energetiky má 
značne technický charakter a pre 
spotrebiteľov je náročný na porozumenie; 
predpokladá, že 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. súhlasí s tvrdeniami uvedenými 
v správe pracovnej skupiny
o transparentnosti na maloobchodných 
energetických trhoch v EÚ, že nástroje na 
porovnávanie a webové stránky môžu 
predstavovať dobrý nástroj pre 
spotrebiteľov, pokiaľ fungujú nezávisle,
transparentne a dôveryhodne; víta 
myšlienku overovania primeranosti 
a objektívnosti nástrojov na porovnávanie 
cien prostredníctvom známky 
dôveryhodnosti on-line; vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala možnosť takejto známky 
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dôveryhodnosti, pokiaľ ide o nástroje na 
porovnávanie a webové stránky na úrovni
EÚ.

Or. en


