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Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou 
(prepracované znenie) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0864),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-
0495/2016),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o 
uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality maďarským Parlamentom, rakúskou 
Spolkovou radou a poľským Senátom, ktorí tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v 
súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 
20171,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. júla 20172,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov3,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 7. septembra 2017 adresovaný Výboru 
pre priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho 
poriadku,

1 Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 91.
2 Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 79.
3 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.



– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 
18. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 
4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0044/2018),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom 
návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

2. berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0380

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o spoločných pravidlách pre 
vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie)

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 
2019/944.)



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE K DEFINÍCII SPOJOVACIEHO VEDENIA

Komisia berie na vedomie dohodu spoluzákonodarcov týkajúcu sa prepracovaného znenia 
smernice o elektrine a prepracovaného znenia nariadenia o elektrine, ktorá sa vracia k definícii 
„spojovacieho vedenia“, ktorá sa používa v smernici 2009/72/ES a nariadení (ES) č. 714/2009. 
Komisia súhlasí s tým, že trhy s elektrickou energiou sa líšia od iných trhov, ako je napríklad 
trh so zemným plynom, okrem iného prostredníctvom obchodovania s produktmi, ktoré v 
súčasnosti nie je možné ľahko skladovať, a vyrába ich široká škála výrobných zariadení vrátane 
distribučných zariadení. V dôsledku toho sa úloha prepojenia s tretími krajinami medzi 
odvetviami elektrickej energie a zemného plynu výrazne líši a môžu sa zvoliť rôzne regulačné 
prístupy.

Komisia bude vplyv tejto dohody ďalej skúmať a v prípade potreby poskytne usmernenie k 
uplatňovaniu právnych predpisov. 

V záujme právnej zrozumiteľnosti chce Komisia poukázať na tieto skutočnosti: 

Dohodnutá definícia spojovacieho vedenia v smernici o elektrine sa vzťahuje na zariadenie 
používané na prepájanie elektrizačných sústav. Toto znenie nerozlišuje rôzne regulačné rámce 
alebo technické situácie, a teda a priori zahŕňa všetky elektrické spojenia s tretími krajinami v 
rozsahu pôsobnosti. Pokiaľ ide o dohodnutú definíciu prepojenia v rámci nariadenia o elektrine, 
Komisia zdôrazňuje, že integrácia trhov s elektrinou si vyžaduje vysoký stupeň spolupráce 
medzi prevádzkovateľmi sústav, účastníkmi trhu a regulačnými orgánmi. Zatiaľ čo rozsah 
pôsobnosti príslušných pravidiel môže byť rozdielny v závislosti od stupňa integrácie na 
vnútornom trhu s elektrinou, mala by byť úzka integrácia tretích krajín do vnútorného trhu s 
elektrinou, napríklad účasť na projektoch prepájania trhu, založená na dohodách, ktoré si 
vyžadujú uplatňovanie príslušného práva Únie.



VYHLÁSENIE KOMISIE K ALTERNATÍVNEMU RIEŠENIU SPOROV

Komisia berie na vedomie, že spoluzákonodarcovia dospeli k dohode týkajúcej sa článku 26, 
podľa ktorej sa má na úrovni EÚ stanoviť, že účasť poskytovateľov energetických služieb na 
alternatívnom riešení sporov je povinná. Komisia vyjadruje poľutovanie nad týmto 
rozhodnutím, keďže vo svojom návrhu ponechala výber na členské štáty v súlade s prístupom 
prijatým v smernici 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (smernica o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) a s ohľadom na zásadu subsidiarity a 
proporcionality.

Úlohou Komisie nie je vykonávať porovnávacie posúdenia jednotlivých modelov 
alternatívneho riešenia sporov, ktoré zaviedli členské štáty. Komisia preto zhodnotí celkovú 
účinnosť vnútroštátnych systémov alternatívneho riešenia sporov v rámci svojej všeobecnej 
povinnosti sledovať transpozíciu a účinné uplatňovanie práva Únie.


