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Výbor pro právní záležitosti 
 

30.8.2017 

SDĚLENÍ ČLENŮM 

(26/2017) 

Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro 

vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) (kodifikované znění) 

 (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) 

 

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 

metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů1 projedná poradní skupina složená z právních 

služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise veškeré návrhy kodifikace předložené 

Komisí. 

Členové výboru naleznou v příloze stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu. 

Výbor pro právní záležitosti se v zásadě k tomuto znění vyjádří na své schůzi 7. září 2017. 

Příloha 

                                                 
1 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2. 
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PORADNÍ SKUPINA 

PRÁVNÍCH SLUŽEB 

V Bruselu dne 24. července 2017 

STANOVISKO 

 PRO EVROPSKÝ PARLAMENT 

  RADU 

  KOMISI 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou (přepracované znění)  

COM(2016)0864 final/2 ze dne 23. 2. 2017 – 2016/0380(COD) 

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 

využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 

6. června 2017 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady 

a Komise, aby projednala výše uvedený návrh Komise. 

 

Na této schůzi1 poradní skupina projednala návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se přepracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2009/72/ES ze dne 

13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 

2003/54/ES, a dospěla společnou dohodou k závěru, že šedým podkladem písma, který se 

obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, by měl být označen následující text: 

 

– v bodě odůvodnění 2 vypuštění výrazu „a intenzivnější přeshraniční obchod, aby se dosáhlo 

větší efektivity“;  

– v bodě odůvodnění 37 vypuštění prvních tří vět bodu odůvodnění 50 směrnice 2009/72/EC, 

které zní: „Požadavky na veřejnou službu, a to i pokud jde o službu univerzální, a společné 

minimální standardy, které z nich vyplývají, je třeba dále zpřísnit, aby se zajistilo, že 

hospodářská soutěž bude přinášet prospěch a spravedlivé ceny všem spotřebitelům, obzvláště 

zranitelným zákazníkům. Požadavky na veřejnou službu by měly být definovány na 

vnitrostátní úrovni s přihlédnutím k vnitrostátní situaci; členské státy by však měly dodržovat 

právní předpisy Společenství. Občané Unie a, pokud to členské státy budou pokládat za 

vhodné, malé podniky by měli mít možnost využívat povinností souvisejících s veřejnou 

službou, a to především pokud jde o bezpečnost dodávek a přiměřené ceny“; 

– v článku 1 vypuštění slova „integrovat“; 

– v čl. 9 odst. 5 vypuštění odkazu na článek 8 směrnice 2009/72/ES; 

                                                 
1 Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí 

projednávaného textu. 
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– v čl. 10 odst. 2 písm. g) vypuštění výrazu „měli prospěch z transparentních, jednoduchých 

a levných postupů pro vyřizování stížností. Zejména musí mít všichni spotřebitelé právo na 

dobrou úroveň služeb a vyřízení stížností ze strany poskytovatele elektroenergetických služeb. 

Tyto postupy mimosoudního urovnávání sporů umožňují, aby spory byly vyřešeny spravedlivě 

a rychle, nejlépe ve lhůtě tří měsíců, a v odůvodněných případech zabezpečují systém 

odškodnění nebo náhrady“. 

– po znění článku 18 vypuštění celého znění čl. 3 odst. 10 směrnice 2009/72/ES; 

– po znění článku 25 vypuštění celého znění čl. 3 odst. 16 směrnice 2009/72/ES; 

– v článku 26 vypuštění slov „nezávislých mechanismů, jako je např. ombudsman pro 

energetiku nebo orgán sdružující spotřebitele, jež zajistí účinné projednání stížností 

a mimosoudní urovnávání sporů“; 

– v čl. 27 odst. 2 nahrazení výrazu „otevírání trhu“ výrazem „svobodnému výběru 

dodavatele“; 

– v čl. 28 odst. 1 vypuštění přídavného jména „konečných“ předcházejícího slovu 

„spotřebitelů“; 

– v čl. 38 odst. 2 písm. a) vypuštění slov „rezervní kapacity“; 

– v čl. 47 odst. 3 doplnění úvodních slov „Vertikálně integrovaný podnik a jeho“; 

– v úvodní větě čl. 59 odst. 4 doplnění slov „a 3“; 

– v čl. 61 odst. 2 písm. d) doplnění slov „a rámcových pokynů“; 

– v čl. 66 odst. 1 nahrazení stávajícího znění „provoz jejich izolovaných mikrosoustav má po 

vstupu této směrnice v platnost vážné obtíže, pokud jde o rekonstrukci, modernizaci 

a rozšíření stávající kapacity, mohou požádat o výjimky z odpovídajících ustanovení kapitol 

IV, VI, VII a VIII a kapitoly III, které jim Komise může povolit“ zněním „provoz jejich malých 

izolovaných soustav má vážné obtíže, mohou požádat o výjimky z odpovídajících ustanovení 

kapitol IV, V a VI a článků 4, 6, 7 a 8“; 

– v bodě 4 písm. a) přílohy II vložení slov „(na vnitrostátní úrovni, tj. v členském státě, kde 

byla uzavřena smlouva o dodávkách, jakož i na úrovni dodavatelského podniku, pokud 

dodavatel působí ve více členských státech)“; 

– v druhém pododstavci bodu 4 přílohy II odkaz na písm. b) prvního pododstavce tohoto 

bodu; 

– v bodě 3 přílohy III nahrazení slova „spotřebitelů“ slovy „konečných spotřebitelů“. 

 

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh 

neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina 

rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního 

předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění 

bez jakékoli změny jeho věcného obsahu. 

 

 

 

 

F. DREXLER    H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

vedoucí právní služby   vedoucí právní služby  generální ředitel 

 

 


