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1a. przyjmuje do wiadomości 
oświadczenia Komisji załączone do 
niniejszej rezolucji;

Or. en

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco:

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE DEFINICJI POŁĄCZENIA WZAJEMNEGO

„Komisja przyjmuje do wiadomości porozumienie współprawodawców dotyczące 
przekształconej dyrektywy w sprawie energii elektrycznej i przekształconego rozporządzenia 
w sprawie energii elektrycznej, zgodnie z którym powraca się do definicji „połączenia 
wzajemnego” stosowanej w dyrektywie 2009/72/WE i rozporządzeniu (WE) nr 714/2009. 
Komisja podziela zdanie, że rynki energii elektrycznej różnią się od innych rynków, takich 
jak rynek gazu ziemnego, np. z uwagi na obrót produktami, które obecnie nie mogą być 
w łatwy sposób magazynowane i są wytwarzane przez wiele różnych instalacji wytwórczych, 
w tym instalacje na poziomie dystrybucji. W rezultacie rola połączeń z państwami trzecimi 
znacznie się różni w sektorach energii elektrycznej i gazu, i można w związku z tym wybrać 
odmienne podejścia regulacyjne.

Komisja dokona dalszej analizy wpływu tego porozumienia i w stosownych przypadkach 
przedstawi wytyczne dotyczące stosowania przepisów. 

Ze względu na jasność prawa Komisja pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

Uzgodniona definicja połączenia wzajemnego w dyrektywie w sprawie energii elektrycznej 
odnosi się do urządzeń łączących systemy elektroenergetyczne. W sformułowaniu tym nie ma 
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rozróżnienia między ramami regulacyjnymi lub sytuacjami technicznymi, a zatem a priori 
obejmuje ono wszystkie połączenia elektryczne z państwami trzecimi objęte zakresem 
stosowania. W odniesieniu do uzgodnionej definicji połączenia wzajemnego 
w rozporządzeniu w sprawie energii elektrycznej Komisja podkreśla, że integracja rynków 
energii elektrycznej wymaga ścisłej współpracy między operatorami systemów, uczestnikami 
rynku i organami regulacyjnymi. Chociaż zakres obowiązujących przepisów może różnić się 
w zależności od stopnia integracji z wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej, ścisłą 
integrację państw trzecich z wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej, jak np. uczestnictwo 
w projektach łączenia rynków, należy oprzeć na umowach wymagających stosowania 
odpowiednich przepisów prawa Unii.”

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE PLANÓW WDROŻENIA REFORMY RYNKU

Komisja przyjmuje do wiadomości porozumienie współprawodawców dotyczące art. 20 
ust. 3, który stanowi, że państwa członkowskie, w których stwierdzono problem 
wystarczalności, publikują plan wdrożenia wraz z harmonogramem przyjmowania środków 
mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych lub 
niedoskonałości rynku w ramach procesu pomocy państwa. 

Zgodnie z art. 108 TFUE Komisja ma wyłączną kompetencję do oceny zgodności środków 
pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym. Niniejsze rozporządzenie nie może mieć wpływu 
na wyłączną kompetencję Komisji na mocy TFUE i pozostaje bez uszczerbku dla niej. 
Komisja może zatem, w stosownych przypadkach, wydawać opinie na temat planów 
wdrożenia reformy rynku równolegle z procesem zatwierdzania mechanizmów zdolności 
wytwórczych na podstawie zasad pomocy państwa, ale oba te procesy są prawnie odrębne.


