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Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) 
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2016)0864),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0495/2016),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy Protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Węgier, Radę 
Związkową Austrii i Senat RP, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego 
nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 
maja 2017 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.2,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w 
sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów 
prawnych3,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 7 września 2017 r. skierowane do Komisji 

1 Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 91
2 Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 79.
3 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.



Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 18 
stycznia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (A8-0044/2018),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych 
zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na 
uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych 
aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących 
tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia 
konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2016)0380

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 
2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w 
sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej 
dyrektywę 2012/27/UE (wersja przekształcona)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2019/944.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

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 
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 ALTERNATYWNYCH METOD 
ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Komisja przyjmuje do wiadomości porozumienie współprawodawców dotyczące art. 26 
w celu uregulowania na szczeblu UE, że udział dostawców usług energetycznych 
w alternatywnych metodach rozstrzygania sporów jest obowiązkowy. Komisja wyraża 
ubolewanie z powodu tej decyzji, ponieważ jej wniosek pozostawiał w tej kwestii 
możliwość wyboru państwom członkowskim zgodnie z podejściem przyjętym 
w dyrektywie 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) oraz 
z uwzględnieniem zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Rolą Komisji nie jest przeprowadzanie ocen porównawczych poszczególnych modeli 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów wprowadzonych przez państwa 
członkowskie. Komisja oceni zatem ogólną skuteczność krajowych alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów w ramach jej ogólnego obowiązku monitorowania 
transpozycji i skutecznego stosowania prawa unijnego.


