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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 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.


