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Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne 
energije (prenovitev) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2016)0864),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0495/2016),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki 
so jih v okviru Protokola št. 2 predložili madžarska državna skupščina, avstrijski zvezni 
svet in poljski senat in v katerih trdijo, da se predlog zakonodajnega akta ne sklada z 
načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 
20171;

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. julija 20172;

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov3,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 7. septembra 2017, naslovljenega 
na Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

1 UL C 288, 31.8.2017, str. 91.
2 UL C 342, 12.10.2017, str. 79.
3 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.



69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 18. januarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0044/2018),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih 
določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo 
prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije;

2. se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če svoj predlog nadomesti, 
ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0380

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. marca 2019 z 
namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU 
(prenovitev)
(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2019/944.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o opredelitvi povezovalnega daljnovoda

Komisija je seznanjena z dogovorom sozakonodajalcev v zvezi s prenovitvijo direktive o 
električni energiji in prenovitvijo uredbe o električni energiji, v skladu s katerim se ponovno 
uporablja opredelitev „povezovalnega daljnovoda“ iz Direktive 2009/72/ES in Uredbe (ES) 
št. 714/2009. Komisija se strinja, da se trgi z električno energijo razlikujejo od drugih trgov, 
kot je trg z zemeljskim plinom, saj se na njih na primer trguje z izdelki, ki jih trenutno ni 
mogoče enostavno shranjevati in jih proizvajajo številne različne proizvodne naprave, 
vključno z napravami na ravni distribucije. Zato se pomen povezav s tretjimi državami v 
sektorju električne energije in sektorju plina zelo razlikuje, kar pomeni, da je mogoče izbrati 
različne regulativne pristope.

Komisija bo nadalje preučila vpliv tega dogovora in po potrebi zagotovila smernice za 
uporabo zakonodaje. 

Zaradi pravne jasnosti želi Komisija poudariti naslednje: 

dogovorjena opredelitev v direktivi o električni energiji povezovalni daljnovod opisuje kot 
naprave za povezavo elektroenergetskih sistemov. Ta opredelitev ne razlikuje med različnimi 
regulativnimi okviri ali tehničnimi okoliščinami, zato v področje uporabe a priori vključuje 
vse električne povezave s tretjimi državami. Kar zadeva dogovorjeno opredelitev 
povezovalnega daljnovoda v uredbi o električni energiji, Komisija poudarja, da je za 
povezovanje trgov z električno energijo potrebna visoka stopnja sodelovanja med operaterji 
sistemov, udeleženci na trgu in regulatorji. Čeprav se lahko področje uporabe veljavnih pravil 
razlikuje glede na stopnjo povezanosti z notranjim trgom z električno energijo, bi moralo 
tesno vključevanje tretjih držav v notranji trg z električno energijo, kot je sodelovanje pri 
projektih spajanja trgov, temeljiti na sporazumih, ki zahtevajo uporabo zadevnega prava 
Unije.



Izjava Komisije o alternativnem reševanju sporov

Komisija je seznanjena z dogovorom sozakonodajalcev v zvezi s členom 26, naj se na ravni 
EU določi, da je za ponudnike energetskih storitev sodelovanje v alternativnem reševanju 
sporov obvezno. Komisija obžaluje to odločitev, saj je njen predlog to izbiro prepustil 
državam članicam v skladu s pristopom iz Direktive 2013/11/EU o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov (direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) in ob 
upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

Ni naloga Komisije, da izvede primerjalne ocene posameznih modelov za alternativno 
reševanje sporov, ki so jih uvedle države članice. Komisija bo zato obravnavala splošno 
učinkovitost nacionalnih okolij za alternativno reševanje sporov v okviru svoje splošne 
obveznosti spremljanja prenosa in učinkovite uporabe prava Unije.


