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Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o prijedlogu 
direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište 
električne energije (preinaka) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2016)0864),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog 
Parlamentu (C8-0495/2016),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir obrazložena mišljenja mađarske Nacionalne skupštine, austrijskog 
Saveznog vijeća i poljskog Senata, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela 
supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta 
nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 
31. svibnja 2017.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 13. srpnja 2017.2,

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o 
sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata3,

– uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 7. rujna 2017. upućeno Odboru za 
industriju, istraživanje i energetiku u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 

1 SL C 288, 31.8.2017., str. 91.
2 SL C 342, 12.10.2017., str. 79.
3 SL C 77, 28.3.2002., str. 1.



18. siječnja 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s 
člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje 
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0044/2018),

A. budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, 
Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su 
kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije 
nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na 
kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne 
skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2016)0380

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. ožujka 2019. radi 
donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim 
pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU 
(preinaka)
(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2019/944.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE O DEFINICIJI SPOJNOG VODA

Komisija uzima u obzir dogovor suzakonodavaca u pogledu preinačene Direktive o unutarnjem 
tržištu električne energije i preinačene Uredbe o električnoj energiji kojim se definicija 
„spojnog voda” vraća na definiciju iz Direktive 2009/72/EZ i Uredbe (EZ) br. 714/2009. 
Komisija se slaže da se tržišta električne energije razlikuju od ostalih tržišta, kao što je tržište 
prirodnog plina, na primjer zbog toga što se na tržištima električne energije trguje proizvodima 
koji se trenutačno ne mogu lako skladištiti i koje proizvode vrlo raznovrsni proizvođači, 
uključujući postrojenja na distribucijskoj razini.  Iz toga proizlazi da se povezivanje s trećim 
zemljama znatno razlikuje ovisno o tome je li riječ o sektoru električne energije ili plina pa da 
se mogu odabrati različiti regulatorni pristupi.

Komisija će dodatno ispitati učinak tog dogovora i prema potrebi dati smjernice za primjenu 
zakonodavstva.

Radi pravne jasnoće Komisija želi istaknuti sljedeće:

Dogovorena definicija spojnog voda u Direktivi o unutarnjem tržištu električne energije odnosi 
se na opremu koja povezuje elektroenergetske sustave. Tekst definicije ne pravi razliku među 
različitim pravnim okvirima ni različitim tehničkim okolnostima pa stoga taj tekst automatski 
obuhvaća sva električna povezivanja s trećim zemljama u području primjene. Kad je riječ o 
dogovorenoj definiciji spojnog voda u Uredbi o električnoj energiji, Komisija ističe da je za 
integraciju tržišta električne energije nužan visok stupanj suradnje među operatorima sustava, 
sudionicima na tržištu i regulatorima. Iako područje primjene primjenjivih pravila može varirati 
ovisno o stupnju integracije u unutarnje tržište električne energije, veće integracije trećih 
zemalja u unutarnje tržište električne energije, kao što je sudjelovanje u projektima tržišnog 
povezivanja, trebale bi se temeljiti na sporazumima kojima se zahtijeva primjena relevantnog 
zakonodavstva Unije.



IZJAVA KOMISIJE O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

Komisija uzima u obzir dogovor suzakonodavaca u pogledu članka 26. kojim se na razini EU-
a želi uvesti obvezno sudjelovanje pružatelja energetskih usluga u alternativnom rješavanju 
sporova. Komisija izražava žaljenje zbog te odluke jer je njezinim prijedlogom taj izbor 
prepušten državama članicama u skladu s pristupom donesenim u Direktivi 2013/11/EU o 
alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te vodeći računa o načelima supsidijarnosti i 
proporcionalnosti.

Komisija nije zadužena za provedbu usporednih procjena pojedinačnih modela alternativnog 
rješavanja sporova koje su uspostavile države članice. Stoga će Komisija razmotriti ukupnu 
djelotvornost nacionalnih modela alternativnog rješavanja sporova u kontekstu svoje opće 
obveze praćenja prenošenja i djelotvorne primjene prava Unije.


