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Návrh legislativního usnesení
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Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí prohlášení Komise, 
která jsou přílohou tohoto usnesení;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

PROHLÁŠENÍ KOMISE O DEFINICI PROPOJOVACÍHO VEDENÍ

„Komise bere na vědomí dohodu spoluzákonodárců týkající se přepracovaného znění 
směrnice o elektřině a přepracovaného znění nařízení o elektřině, která se vrací zpět k definici 
„propojovacího vedení“ používaného ve směrnici 2009/72/ES a nařízení (ES) č. 714/2009. 
Komise souhlasí s tím, že trhy s elektřinou se liší od jiných trhů, jako je trh se zemním 
plynem, např. prostřednictvím obchodování s produkty, jež v současné době nelze snadno 
skladovat, a vyrábí je velká škála výrobních zařízení, včetně distribučních zařízení.  
V důsledku toho se úloha propojení se třetími zeměmi mezi odvětvím elektřiny a plynu 
značně liší a lze zvolit odlišné regulační přístupy.

Komise bude dopad této dohody dále zkoumat a v případě potřeby poskytne pokyny 
k uplatňování příslušných právních předpisů. 

V zájmu právní srozumitelnosti chce Komise zdůraznit následující: 

Dohodnutá definice propojovacího vedení ve směrnici o elektřině se vztahuje na zařízení 
propojující elektroenergetické soustavy. Toto znění nerozlišuje různé regulační rámce nebo 
technické situace, a proto a priori zahrnuje veškerá elektrická spojení do třetích zemí v oblasti 
působnosti. Pokud jde o dohodnutou definici propojovacího vedení v nařízení o elektřině, 
Komise zdůrazňuje, že integrace trhů s elektřinou vyžaduje vysokou míru spolupráce mezi 
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provozovateli soustav, účastníky trhu a regulačními orgány. I když se rozsah působnosti 
platných pravidel může v závislosti na stupni integrace s vnitřním trhem s elektřinou lišit, 
měla by být úzká integrace třetích zemí do vnitřního trhu s elektřinou, například účast 
na projektech propojování trhů, založena na dohodách, které vyžadují použití příslušných 
právních předpisů Unie.“

PROHLÁŠENÍ KOMISE O ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

Komise bere na vědomí dohodu spoluzákonodárců týkající se článku 26, kde se na úrovni EU 
stanoví, že účast poskytovatelů energetických služeb na alternativním řešení sporů je povinná. 
Komise vyjadřuje nad tímto rozhodnutím politování, jelikož její návrh ponechával tuto volbu 
členským státům v souladu s přístupem přijatým ve směrnici 2013/11/EU o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů a s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality.

Není úlohou Komise provádět srovnávací hodnocení jednotlivých modelů alternativního 
řešení sporů zavedených členskými státy. Komise proto zváží celkovou účinnost různých 
způsobů alternativního řešení sporů na vnitrostátní úrovni v souvislosti se svou obecnou 
povinností sledovat provedení a účinné uplatňování práva Unie.


