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Výbor pre právne veci 
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OZNÁMENIE POSLANCOM 

(26/2017) 

Vec: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre 

vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) (kodifikované znenie) 

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

 

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej 

metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov1 konzultačná pracovná skupina zložená zo 

zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie preskúma každý návrh 

na kodifikáciu, ktorý predloží Komisia. 

Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny k vyššie uvedenému návrhu je uvedené v prílohe. 

Výbor pre právne veci sa k tomuto textu v zásade vyjadrí na svojej schôdzi 7. septembra 

2017. 

Príloha 

                                                 
1 Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2. 
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KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA 

PRÁVNYCH SLUŽIEB 

V Bruseli 24. júla 2017 

STANOVISKO 

 PRE EURÓPSKY PARLAMENT 

  RADU 

  KOMISIU 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný 

trh s elektrinou (prepracované znenie) 

COM(2016)0864 final/2 of 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 

používaní postupu prepracovania právnych aktov a najmä na jej bod 9 poradná pracovná 

skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

na svojej schôdzi 6. júna 2017 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou. 

 

Na tejto schôdzi1 po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 

prepracúva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o 

spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, 

konzultačná pracovná skupina na základe vzájomnej dohody určila, že nasledujúce časti textu 

mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa bežne používa na označenie podstatných zmien: 

 

– v odôvodnení 2 vypustenie slov „zvýšiť objem cezhraničného obchodu v snahe získať 

výhody vyplývajúce z vyššej efektívnosti“; 

– v odôvodnení 37 vypustenie prvých troch viet odôvodnenia 50 smernice 2009/72/ES, ktoré 

znejú nasledovne: „Požiadavky služby vo verejnom záujme vrátane požiadaviek týkajúcich sa 

univerzálnej služby a spoločné minimálne normy, ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej 

posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci spotrebitelia, najmä tí zraniteľní, mali prospech z 

hospodárskej súťaže a zo spravodlivých cien. Požiadavky služby vo verejnom záujme by sa 

mali vymedziť na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti. Členské 

štáty by však mali rešpektovať právo Spoločenstva. Občania Európskej únie a, ak to členské 

štáty považujú za vhodné, aj malé podniky, by mali mať možnosť využívať záväzky služby vo 

verejnom záujme, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť dodávky a primerané ceny.“; 

– v článku 1 vypustenie slova „integrovať“; 

– v článku 9 ods. 5 vypustenie odkazu na článok 8 smernice 2009/72/ES; 

                                                 
1 Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou 

verziou skúmaného textu. 
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– v článku 10 ods. 2 písm. g) vypustenie znenia „mali prospech z transparentných, 

jednoduchých a nenákladných postupov na vybavenie sťažností. Konkrétne majú všetci 

spotrebitelia právo na primeranú kvalitu služieb a vybavovanie sťažností zo strany svojho 

poskytovateľa elektroenergetických služieb. Takéto postupy mimosúdneho urovnávania 

sporov musia umožňovať, aby sa spory urovnávali spravodlivo a rýchlo, podľa možnosti do 

troch mesiacov, pričom ak je to opodstatnené, musia zabezpečovať systém odškodnenia 

a/alebo kompenzácie.“; 

– po znení článku 18 vypustenie celého znenia článku 3 ods. 10 smernice 2009/72/ES; 

– po znení článku 25 vypustenie celého znenia článku 3 ods. 16 smernice 2009/72/ES; 

– v článku 26 vypustenie slov „aby existoval nezávislý mechanizmus, napr. ombudsman pre 

odvetvie energetiky alebo orgán zastupujúci spotrebiteľov, na účinné vybavovanie sťažností 

a mimosúdne urovnávanie sporov.“; 

– v článku 27 ods. 2 nahradenie slov „otváraniu trhu“ slovami „slobodnej voľbe 

dodávateľa“; 

– v článku 28 ods. 1 vypustenie prídavného mena „koncoví“ pred slovom „odberatelia“; 

– v článku 38 ods. 2 písm. a) vypustenie slov „rezervná kapacita“; 

– v článku 47 ods. 3 pridanie úvodných slov „Vertikálne integrovaný podnikateľský subjekt a 

jeho“; 

– v článku 59 ods. 4, úvodné znenie, pridanie slov „a 3“; 

– v článku 61 ods. 2 písm. d) pridanie slov „a smernice“; 

– v článku 66 ods. 1 nahradenie súčasného znenia „môžu žiadať o výnimky z príslušných 

ustanovení kapitol IV, VI, VII a VIII, ako aj kapitoly III v prípade veľmi malých izolovaných 

sústav do tej miery, pokiaľ sa to týka modernizácie, vylepšovania a rozširovania existujúcich 

kapacít, ktoré im môže poskytnúť Komisia 23(2)“ znením „môžu žiadať o výnimky z 

príslušných ustanovení kapitol IV, V a VI, ako aj článkov 4, 6, 7 a 8.“; 

– v bode 4 písm. a) prílohy II pridanie slov „(na vnútroštátnej úrovni, t. j. v členskom štáte, 

kde bola zmluva o dodávke uzatvorená, ako aj na úrovni celého dodávateľského podniku, ak 

daný dodávateľ pôsobí vo viacerých členských štátoch)“; 

– v druhom pododseku bodu 4 prílohy II odkaz na písm. b) prvého pododseku toho istého 

bodu; 

– v bode 3 prílohy III nahradenie slova „odberatelia“ výrazom „koncoví odberatelia“. 

 

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne jednomyseľne 

skonštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také 

označené v návrhu. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o 

kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s týmito podstatnými zmenami, 

predmetom návrhu je jasná a jednoduchá kodifikácia platného právneho aktu bez zmeny jeho 

podstaty. 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

vedúci právneho servisu   vedúci právneho servisu  

 generálny riaditeľ 


