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Predlog spremembe 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Izkušnje pri izvajanju direktive 
2003/54/ES kažejo prednosti, ki so lahko 
rezultat notranjega trga z električno 
energijo, kot so večja učinkovitost, 
znižanje cen, višji standardi storitev in 
večja konkurenčnost. Kljub temu pa še 
ostajajo večje pomanjkljivosti in možnosti 
za izboljšanje delovanja trga, zlasti so 
potrebne konkretne določbe, s katerimi bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje pri 
proizvodnji, predvsem z vključevanjem 
vseh kratkoročnih in dolgoročnih 
okoljskih stroškov, in zmanjšali tveganje 
glede prevladujočega položaja na trgu ter 
plenilskega obnašanja, zagotovili 
nediskriminatorne tarife za prenos in 
distribucijo z dostopom do omrežja na 
osnovi tarif, ki so objavljene pred 
začetkom njihove veljavnosti, zaščitili 
pravice malih in ranljivih odjemalcev, 
zagotovili objavo informacij o virih 
energije za proizvodnjo električne energije 
ter pri sklicevanju na vire, kjer je to 
mogoče, navedli podatke o njihovem 
vplivu na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno s vnese pomembna uvodna izjava 2 iz direktive 2003/54. Če se v ceno ne vključijo 
okoljski stroški, povezani s  proizvodnjo električne energije, bo trg ostal izkrivljen.  Medtem 
ko se v sistem trgovanja z emisijami poskuša vključiti emisije CO2 s trgovanjem s certifikati, 
je treba vključiti vzporedno pobudo, ki bo v ceni energije zajela tudi druge okoljske stroške. 
Komisija mora začeti s spremljanjem takega izkrivljanja trgov.
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Predlog spremembe 90
Esko Seppänen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Splošno usklajevanje trga z 
električno energijo povzroča cenovno 
neravnovesje med različnimi državami.

Or. en

Obrazložitev

Države s cenejšo električno energijo se soočajo s povpraševanjem iz držav z dražjo električno 
energijo, z izvozom cenejše energije se zmanjša ponudba, to pa povzroči podražitve. Zato ima 
usklajevanje tudi negativen učinek na trge in to je treba upoštevati.

Predlog spremembe 91
Esko Seppänen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Učinke usklajevanja je treba 
natančno preučiti, saj so posledice 
mejnega veleprodajnega določanja cen in 
dobička iz pravic do emisij, ki ga imajo 
vodni in jedrski proizvajalci električne 
energije, neuravnotežene.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za oblikovanje cen na usklajenem evropskem trgu z električno energijo ustvarja 
izredne dobičke pri podjetjih, ki proizvajajo vodno in jedrsko energijo in ne potrebujejo 
pravic do emisij. Veleprodajna cena v izmenjavah električne energije danes temelji na mejni 
ceni in je opredeljena kot vsota najvišjih prozvodnih stroškov in cene pravic do emisij, tudi če 
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jih proizvajalec ne potrebuje. Cenovni sistem mora biti oblikovan tako, da bo veleprodajna 
cena izmenjav električne energije upoštevala razlike v proizvodnih stroških.

Predlog spremembe 92
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar trenutno nobenemu podjetju v 
Skupnosti ni mogoče zagotoviti pravice, 
da prodaja električno energijo v vsaki 
državi članici pod enakimi pogoji, brez 
diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne 
obstajata nediskriminatoren dostop do 
omrežja in enako učinkovita raven 
regulativnega nadzora v vseh državah 
članicah, saj sedanji pravni okvir ne 
zadostuje.

Vendar trenutno ni mogoče vsem 
podjetjem v vseh državah članicah
zagotoviti pravice, da prodajajo plin v 
vsaki državi članici pod enakimi pogoji, 
brez diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne 
obstajata nediskriminatoren dostop do 
omrežja in enako učinkovita raven 
regulativnega nadzora v vseh državah 
članicah, saj sedanji pravni okvir ne 
zadostuje.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, kot ga predlaga Komisija, daje vtis, da težave s konkurenco, ki jih omenja Komisija, 
obstajajo v vseh državah članicah EU.

Predlog spremembe 93
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zanesljiva oskrba z električno 
energijo je ključnega pomena za razvoj 
evropske družbe, izvajanje trajnostne 
politike o podnebnih spremembah in 
spodbujanje konkurence na notranjem 
trgu. Zato je treba še naprej razvijati 
čezmejne medsebojne povezave, kar bo 
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vsem potrošnikom in industriji v Evropski 
uniji zagotovilo dobavo in oskrbo vseh 
virov energije po kar najnižjih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 94
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ločevanje lastništva med podjetji, ki 
proizvajajo in dobavljajo električno 
energijo, in podjetji, ki so lastniki 
prenosnih omrežij, je nujno za 
vzpostavitev novih zmogljivosti 
pridobivanja električne energije iz 
obnovljivih virov v Evropi.

Or. es

Predlog spremembe 95
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Delujoč notranji trg za električno 
energijo mora proizvajalcem zagotoviti 
primerne spodbude za naložbe v novo 
proizvodnjo električne energije ter 
potrošnikom ustrezne ukrepe za 
spodbujanje bolj učinkovite rabe energije;
pogoj za to je zanesljiva oskrba z energijo.

Or. en
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Predlog spremembe 96
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Glede na to, da so obnovljivi viri 
energije stalni, je nujno razvijati 
zmogljivost elektroenergetskih povezav na 
ravni Evropske unije in pri tem nameniti 
posebno pozornost najbolj odročnim 
državam in regijam na energetskem trgu 
Unije, da se državam članicam zagotovi 
potrebna sredstva za dosego cilja 20 % 
deleža uporabe obnovljivih virov energije 
do leta 2020.

Or. es

Obrazložitev

Povezava med deležem medsebojne povezanosti in inštalirano zmogljivostjo za pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov je ključna za dosego cilja 20 % deleža uporabe obnovljivih virov 
energije.

Predlog spremembe 97
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Notranji trg mora povečati trgovino 
in pretok električne energije čez meje, da 
se zagotovi najboljša uporaba 
razpoložljive proizvodnje električne 
energije in kar najnižje cene. Hkrati to ne 
sme služiti državam članicam in 
proizvajalcem kot izgovor, da ne vlagajo v 
nove in sodobne tehnologije v proizvodnji 
električne energije. Države članice, ki se 
zakonodajno ali politično odločijo 
zmanjšati zmogljivosti proizvodnje 
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električne energije brez emisij CO2, 
morajo nastalo razliko nadomestiti s 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in pojasniti, kako nameravajo doseči ta 
cilj.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je ohraniti spodbude za naložbe v proizvodnjo energije z emisijami CO2, da se zagotovi 
zadovoljitev povpraševanja po energiji.

Predlog spremembe 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je v svojem Sporočilu z dne 
10. januarja 2007 z naslovom "Energetska 
politika za Evropo" poudarila pomen 
vzpostavitve notranjega trga z električno 
energijo in zagotavljanja enakovrednih 
pogojev za vsa elektroenergetska podjetja, 
ustanovljena v Skupnosti. Sporočilo o 
notranjem energetskem trgu in končno 
poročilo o analizi konkurenčnosti panoge 
sta pokazala, da obstoječa pravila in ukrepi 
ne zagotavljajo potrebnega okvira za 
doseganje cilja dobro delujočega 
notranjega trga.

(4) Komisija je v svojem Sporočilu z dne 
10. januarja 2007 z naslovom "Energetska 
politika za Evropo" poudarila pomen 
vzpostavitve notranjega trga z električno 
energijo in zagotavljanja enakovrednih 
pogojev za vsa elektroenergetska podjetja, 
ustanovljena v Skupnosti. Sporočilo o 
notranjem energetskem trgu je pokazalo, 
da obstoječa pravila in ukrepi ne 
zagotavljajo potrebnega okvira za 
doseganje cilja dobro delujočega 
notranjega trga. Poleg tega pa končno 
poročilo o analizi konkurenčnosti panoge 
ter študija o vplivu, opravljena v podporo 
tretjemu zakonodajnemu paketu o 
notranjem energetskem trgu, nista 
prinesla prepričljivih elementov za 
določitev najboljšega ali enotnega načina 
za izboljšanje delovanja notranjega trga.

Or. fr
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Obrazložitev

Končno poročilo o analizi konkurenčnosti panoge, predstavljeno v odboru ITRE, je naletelo 
na močne kritike, predvsem zaradi spornih statističnih korelacij ter vrste nepopolnih podatkov 
brez referenc. Dalo je le delni pogled na dejansko delovanje električnega omrežja v Evropi 
ter ni omogočilo določitve enotnega načina za izboljšanje delovanja notranjega trga z 
električno energijo.

Predlog spremembe 99
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za zagotovitev konkurence in oskrbe 
z električno energijo po kar najnižji ceni 
ter v izogib prevladujočemu položaju 
velikih akterjev na trgu, morajo države 
članice in nacionalne regulatorne 
agencije spodbujati čezmejni dostop novih 
ponudnikov različnih energetskih virov in 
nove proizvodnje električne energije.

Or. en

Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop.

Predlog spremembe 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Brez učinkovitega ločevanja omrežij od 
dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja 
notranje tveganje diskriminacije pri 

(5) Brez učinkovitega ločevanja omrežij od 
dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja 
tveganje, da pride do diskriminacije pri 
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upravljanju omrežij, pa tudi pri spodbudah 
za vertikalno integrirana podjetja, da bi 
ustrezno vlagala v svoja omrežja.

upravljanju omrežij, pa tudi pri spodbudah 
za podjetja, da bi ustrezno vlagala v svoja 
omrežja. Te naložbe se spodbuja predvsem 
s sredstvi, ki jih prejme upravljavec. Če 
bodo dodeljena nizka sredstva, bo 
nacionalni regulativni organ zmanjšal 
naložbe. Če pa bodo sredstva zadostna in 
ustrezna za pokrivanje stroškov in 
amortizacijo naložb, bo to povzročilo 
avtomatično povečanje naložb, ne glede 
na to, ali je upravljavec prenosnega 
omrežja del integrirane skupine. Torej je 
odločilni faktor za spodbujanje naložb 
cenovna ureditev ter vloga in pristojnosti 
nacionalnih oblasti, ki bi jih bilo treba 
povečati, da se dopolni notranji trg v 
korist potrošnikov.

Or. fr

Obrazložitev

Premoženjska struktura podjetja ni odločujoči dejavnik za naložbe, ki so odobrene glede na 
možnosti amortizacije in povratnih naložb. Prav tako premoženjska struktura podjetja ne reši 
problema, ki ga predstavljajo vsi monopoli, in sicer možnost izkoriščanja danih razmer za 
čim večjo rentabilnost monopola. Ta možnost obstaja ne glede na premoženjsko strukturo 
podjetij, če so vertikalno integrirana ali ne.

Predlog spremembe 101
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Trenutno veljavna pravila za pravno in 
funkcionalno ločevanje ne zagotavljajo 
učinkovitega ločevanja upravljavcev 
prenosnih omrežij. Evropski svet je na 
svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 2007 
Komisijo pozval k pripravi zakonodajnih 
predlogov za učinkovito ločevanje 
dejavnosti dobave in proizvodnje od 
delovanja omrežja.

(6) Trenutno veljavna pravila za pravno in 
funkcionalno ločevanje še ne zagotavljajo 
učinkovitega ločevanja upravljavcev 
prenosnih omrežij v vsaki državi članici, 
delno zaradi pomanjkljivega izvajanja 
obstoječe evropske zakonodaje. Evropski 
svet je na svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 
2007 Komisijo pozval k pripravi 
zakonodajnih predlogov za učinkovito 
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ločevanje dejavnosti dobave in proizvodnje 
od delovanja omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omeniti, da je med razlogi za neučinkovito delovanje evropskih energetskih trgov 
tudi nezadostno izvajanje veljavnih pravil, kar je bilo poudarjeno tudi v odstavkih 151–153 in 
478 v poročilu o preiskavi panoge, objavljenem 10. januarja 2007.

Predlog spremembe 102
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Trenutno veljavna pravila za pravno in 
funkcionalno ločevanje ne zagotavljajo 
učinkovitega ločevanja upravljavcev 
prenosnih omrežij. Evropski svet je na 
svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 2007 
Komisijo pozval k pripravi zakonodajnih 
predlogov za učinkovito ločevanje 
dejavnosti dobave in proizvodnje od 
delovanja omrežja. 

(6) Trenutno veljavna pravila za pravno in 
funkcionalno ločevanje še ne zagotavljajo 
učinkovitega ločevanja upravljavcev 
prenosnih omrežij v vsaki državi članici, 
delno zaradi pomanjkljivega izvajanja 
obstoječe evropske zakonodaje. Evropski 
svet je na svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 
2007 Komisijo pozval k pripravi 
zakonodajnih predlogov za učinkovito 
ločevanje dejavnosti dobave in proizvodnje 
od delovanja omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omeniti, da je med razlogi za neučinkovito delovanje evropskih energetskih trgov 
tudi nezadostno izvajanje veljavnih pravil, kar je bilo poudarjeno tudi v odstavkih 151–153 in 
478 v poročilu o preiskavi panoge, objavljenem 10. januarja 2007.
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Predlog spremembe 103
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Predložena ocena učinka ne more 
neizpodbitno dokazati, da obstaja vzročna 
povezava med diskriminacijo pri dostopu 
do strukture in njenem lastništvu, med 
velikostjo naložbe in lastniško strukturo 
ali med ceno in lastniško strukturo. 
Empirični podatki nakazujejo na vzročno 
povezavo med vsem omenjenim in 
učinkovito ureditvijo. 

Or. de

Obrazložitev

V predloženi oceni učinka so empirični podatki, ki so temelj za te predloge. Po natančnejšem 
pregledu vsebine in ozadja ocene vpliva ostajajo dvomi, ali so predloženi ukrepi ustrezni za 
doseganje ciljev tega svežnja ukrepov.

Predlog spremembe 104
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 
diskriminirajo konkurente kar zadeva 
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 
zvezi z dobavo in proizvodnjo, je očitno 
najbolj učinkovit in stabilen način za 
razreševanje notranjih navzkrižij interesov 
in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Zato 

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 
diskriminirajo konkurente, kar zadeva
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 
zvezi z dobavo in proizvodnjo, je po 
mnenju Komisije učinkovit in stabilen 
način za razreševanje notranjih navzkrižij 
interesov in zagotavljanje zanesljivosti 
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je Evropski parlament v svoji Resoluciji o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, 
ločevanje lastništva na ravni prenosa 
opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki na 
nediskriminatoren način spodbuja naložbe 
v infrastrukturo, pošten dostop do omrežja 
za nove udeležence in preglednost na trgu. 
Od držav članic je zato treba zahtevati, da 
zagotovijo, da ista oseba ali osebe ne 
morejo izvajati nadzora nad podjetjem za 
proizvodnjo ali dobavo in hkrati imeti 
deleža v ali uveljavljati pravic nad 
upravljavcem prenosnega omrežja ali 
prenosnim omrežjem, vključno s pomočjo 
pravic manjšinskih delničarjev do 
blokiranja odločitev strateškega pomena, 
kot so naložbe. Nadzor nad upravljavcem 
prenosnega omrežja mora izključevati 
možnost imetja deleža v podjetju za 
dobavo ali uveljavljanja kakršne koli 
pravice nad njim. 

oskrbe. Evropski parlament je v svoji 
Resoluciji o možnostih za notranji trg s 
plinom in električno energijo, sprejeti 10. 
julija 2007, ločevanje lastništva na ravni 
prenosa opredelil kot učinkovito orodje, ki 
na nediskriminatoren način spodbuja 
naložbe v infrastrukturo, pošten dostop do 
omrežja za nove udeležence in preglednost 
na trgu. Ker Skupnost nima pristojnosti, 
da odredi razlastitev podjetij in 
proizvodnih zmogljivosti, in ker je 
zavezana s temeljno pravico do lastnine, 
morajo imeti države članice možnost 
uporabiti manj vsiljive in obremenjujoče 
mehanizme za reševanje navzkrižij 
interesov in zagotovitev naložb. Hkrati 
lahko le takšne alternativne možnosti 
zagotovile enako obravnavo javnih in 
zasebnih podjetij, kar je temeljno načelo 
zakonodaje Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je na ločevanje lastništva mogoče gledati kot na učinkovit način reševanja navzkrižja 
interesov v integriranih podjetjih, pa zagovorniki ločevanja lastništva do zdaj še niso 
dokazali, da je obstoječe težave s konkurenco na evropskih energetskih trgih mogoče rešiti 
edino z ločevanjem lastništva upravljavcev prenosnih omrežij. Poleg tega zbuja ločevanje 
lastništva resno skrb glede pristojnosti Skupnosti, spoštovanja lastnine po zakonodaji 
Skupnosti. (manjka besedilo, op. p.)

Predlog spremembe 105
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 
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diskriminirajo konkurente, kar zadeva 
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 
zvezi z dobavo in proizvodnjo, je očitno 
najbolj učinkovit in stabilen način za 
razreševanje notranjih navzkrižij interesov 
in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Zato 
je Evropski parlament v svoji Resoluciji o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, 
ločevanje lastništva na ravni prenosa 
opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki na 
nediskriminatoren način spodbuja naložbe 
v infrastrukturo, pošten dostop do omrežja 
za nove udeležence in preglednost na trgu. 
Od držav članic je zato treba zahtevati, da 
zagotovijo, da ista oseba ali osebe ne 
morejo izvajati nadzora nad podjetjem za 
proizvodnjo ali dobavo in hkrati imeti 
deleža v ali uveljavljati pravic nad 
upravljavcem prenosnega omrežja ali 
prenosnim omrežjem, vključno s pomočjo 
pravic manjšinskih delničarjev do 
blokiranja odločitev strateškega pomena, 
kot so naložbe. Nadzor nad upravljavcem 
prenosnega omrežja mora izključevati 
možnost imetja deleža v podjetju za 
dobavo ali uveljavljanja kakršne koli 
pravice nad njim.

diskriminirajo konkurente, kar zadeva 
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 
zvezi z dobavo in proizvodnjo, je po 
mnenju Komisije učinkovit in stabilen 
način za razreševanje notranjih navzkrižij 
interesov in zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe. Evropski parlament je v svoji 
Resoluciji o možnostih za notranji trg s 
plinom in električno energijo, sprejeti 10. 
julija 2007, ločevanje lastništva na ravni 
prenosa opredelil kot najučinkovitejše 
orodje, ki na nediskriminatoren način 
spodbuja naložbe v infrastrukturo, pošten 
dostop do omrežja za nove udeležence in 
preglednost na trgu, vendar morajo imeti 
države članice pod posebnimi pogoji 
možnost uporabiti manj vsiljive in 
obremenjujoče mehanizme za reševanje 
navzkrižij interesov in zagotovitev naložb.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je na ločevanje lastništva mogoče gledati kot na učinkovit način reševanja navzkrižja 
interesov v integriranih podjetjih, pa zagovorniki ločevanja lastništva do zdaj še niso 
dokazali, da je obstoječe težave s konkurenco na evropskih energetskih trgih mogoče rešiti 
edino z ločevanjem lastništva upravljavcev prenosnih omrežij.
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Predlog spremembe 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 
diskriminirajo konkurente kar zadeva 
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 
zvezi z dobavo in proizvodnjo, je očitno 
najbolj učinkovit in stabilen način za 
razreševanje notranjih navzkrižij interesov 
in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Zato
je Evropski parlament v svoji Resoluciji o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, 
ločevanje lastništva na ravni prenosa 
opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki na 
nediskriminatoren način spodbuja naložbe 
v infrastrukturo, pošten dostop do omrežja 
za nove udeležence in preglednost na trgu.
Od držav članic je zato treba zahtevati, da 
zagotovijo, da ista oseba ali osebe ne 
morejo izvajati nadzora nad podjetjem za 
proizvodnjo ali dobavo in hkrati imeti 
deleža v ali uveljavljati pravic nad 
upravljavcem prenosnega omrežja ali 
prenosnim omrežjem, vključno s pomočjo 
pravic manjšinskih delničarjev do 
blokiranja odločitev strateškega pomena, 
kot so naložbe. Nadzor nad upravljavcem 
prenosnega omrežja mora izključevati 
možnost imetja deleža v podjetju za 
dobavo ali uveljavljanja kakršne koli 
pravice nad njim.

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
odprava notranjih spodbud za vertikalno 
integrirana podjetja, da diskriminirajo 
konkurente kar zadeva dostop do omrežja 
in naložbe. Ločevanje lastništva, pri 
katerem se lastnik omrežja imenuje za 
upravljavca omrežja in je neodvisen od 
kakršnih koli interesov v zvezi z dobavo in 
proizvodnjo, je eden od načinov za 
razreševanje notranjih navzkrižij interesov.
Evropski parlament je v svoji Resoluciji o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, 
ločevanje lastništva na ravni prenosa 
opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki na 
nediskriminatoren način spodbuja naložbe 
v infrastrukturo, pošten dostop do omrežja 
za nove udeležence in preglednost na trgu.

Or. fr
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Obrazložitev

Delitev premoženja je eden od načinov, ki ga predlaga Evropska komisija za reševanje 
navzkrižij interesov v vertikalno integriranih podjetjih. Ni edini način, s katerim se to lahko 
doseže, zato mora ostati kot možnost skupaj drugimi, naštetimi v direktivi. Ni dokazano, da 
delitev premoženja zagotavlja zanesljivost oskrbe, lahko pa se to dokaže z resno študijo 
vpliva, kar ta zagotovo ni bila.

Predlog spremembe 107
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Kateri koli sistem se bo izvajal, mora 
biti učinkovit pri odstranjevanju 
navzkrižij interesov med proizvajalci in 
upravljavci prenosnih omrežij, da se 
spodbudijo potrebne naložbe in novim 
akterjem zagotovi dostop po preglednem 
in učinkovitem ureditvenem režimu.

Or. en

Obrazložitev

Kateri koli na novo vpeljan sistem mora biti učinkovit in pregleden, po drugi strani pa mora 
zagotoviti, da se izpeljejo potrebne naložbe.

Predlog spremembe 108
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
se mora državam članicam odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
zadevnih določb. Glede na vertikalne 

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
je treba državam članicam, ki se odločijo 
izvajati ločevanje lastništva, odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
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povezave med sektorjema za električno 
energijo in zemeljski plin, se morajo poleg 
tega določbe glede ločevanja uporabljati v 
obeh sektorjih.

zadevnih določb. Glede na vertikalne 
povezave med sektorjema za električno 
energijo in zemeljski plin, se morajo poleg 
tega določbe glede ločevanja uporabljati v 
obeh sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Dodano besedilo upošteva, da je ločevanje lastništva le ena od možnosti.

Predlog spremembe 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Države članice, ki to želijo, lahko 
izvajajo določbe te direktive o dejanskem 
in učinkovitem ločevanju prenosnih 
sistemov od upravljavcev prenosnih 
omrežij. To ločevanje je dejansko, ker 
omogoča neodvisnost upravljavcev 
prenosnih omrežij. Je učinkovito, ker 
predlaga bolj prilagojen ureditveni okvir 
za zagotavljanje prave konkurence, 
zadostnih naložb, dostop novim subjektom 
in povezovanje trga z električno energijo.
Temelji na stebru ukrepov v zvezi z 
organizacijo in vodenjem upravljavcev 
prenosnih omrežij ter na stebru ukrepov v 
zvezi z naložbami, priključitvijo novih 
proizvodnih zmogljivosti v omrežje ter 
povezovanjem trga s pomočjo 
regionalnega sodelovanja. Ločevanje 
ustreza zahtevam, ki jih je postavil 
Evropski sveti na svoji seji 8. in 9. marca 
2007 v Bruslju.

Or. fr
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Obrazložitev

Dejansko in učinkovito ločevanje prenosnih sistemov od upravljavcev prenosnih omrežij 
omogoča zagotavljanje neodvisnosti upravljavcev prenosnih omrežij s pomočjo ukrepov, ki so 
skladni z nacionalnimi ustavami, spoštujejo načelo sorazmernosti in prostega pretoka 
kapitala. Dopolnjeno z ukrepi za spodbujanje investicij in povezovanje trga postane celovita 
rešitev, ki jo direktiva mora predložiti.

Predlog spremembe 110
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi 
sredstvi, hkrati pa zagotavlja učinkovito 
ločevanje interesov, če neodvisni 
upravljavec omrežja opravlja vse 
dejavnosti upravljavca omrežja ter če se 
vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulativni kontrolni mehanizmi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zgolj z ločevanjem lastništva nacionalnih prenosnih mrež je mogoče zagotoviti neodvisnost 
upraviteljev nacionalnih prenosnih mrež in izboljšati preglednost. Prav tako bi z ločevanjem 
lastništva upravitelji nacionalnih prenosnih mrež postali učinkovitejši spodbujevalci trga. V 
sistemu neodvisnih upravljavcev omrežja se lastništvo nacionalnih prenosnih mrež in 
komercialnih dejavnosti ne spremeni. Kljub natančno urejenim nacionalnim dejavnostim 
prenosa so posledica tega različna pravila.
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Predlog spremembe 111
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ter če se vzpostavijo 
podrobna ureditev in obsežni regulativni 
kontrolni mehanizmi.

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ali se izvaja 
učinkovito in uspešno ločevanje ter če se 
vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulativni kontrolni mehanizmi.

Or. en

Obrazložitev

Na tem mestu v uvodni izjavi je treba poudariti, da morajo imeti lastniki prenosnih omrežij, ki 
nimajo ločenega lastništva, možnost izbire med neodvisnim upravljavcem omrežja ter 
modelom učinkovitega in uspešnega ločevanja.

Predlog spremembe 112
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ter če se vzpostavijo 

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ali se izvaja 
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podrobna ureditev in obsežni regulativni 
kontrolni mehanizmi.

učinkovito in uspešno ločevanje ter če se 
vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulativni kontrolni mehanizmi.

Or. en

Obrazložitev

Na tem mestu v uvodni izjavi je treba poudariti, da morajo imeti lastniki prenosnih omrežij, ki 
nimajo ločenega lastništva, možnost izbire med neodvisnim upravljavcem omrežja ter 
modelom učinkovitega in uspešnega ločevanja.

Predlog spremembe 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Skladno z ureditvijo učinkovitega in 
uspešnega pravnega ločevanja in če 
podjetje, ki upravlja z omrežjem, opravlja 
vse naloge upravljavca omrežja ter če se 
uveljavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulatorni nadzorni mehanizmi, lahko 
vertikalno integrirano podjetje ostane 
lastnik svojega omrežja in hkrati zagotovi 
učinkovito ločevanje interesov.

Or. en

Obrazložitev

To se nanaša na spremenjeni odstavek 1 člena 8.
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Predlog spremembe 114
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države 
članice tudi imeti možnost, da uvedejo 
ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave 
in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zgolj z ločevanjem lastništva nacionalnih prenosnih mrež je mogoče zagotoviti neodvisnost 
upraviteljev nacionalnih prenosnih mrež in izboljšati preglednost. Prav tako bi z ločevanjem 
lastništva upravitelji nacionalnih prenosnih mrež postali učinkovitejši spodbujevalci trga. V 
sistemu neodvisnih upravljavcev omrežja se lastništvo nacionalnih prenosnih mrež in 
komercialnih dejavnosti ne spremeni. Kljub natančno urejenim nacionalnim dejavnostim 
prenosa so posledica tega različna pravila.



PE404.393v01-00 22/107 AM\713546SL.doc

SL

Predlog spremembe 115
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države 
članice tudi imeti možnost, da uvedejo 
ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave 
in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med različnimi možnostmi.

Or. de

Predlog spremembe 116
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 

Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med različnimi možnostmi.
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interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države 
članice tudi imeti možnost, da uvedejo 
ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave 
in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti je treba odločitev glede doseganja ciljev iz predlogov 
prepustiti državam članicam.

Predlog spremembe 117
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države 
članice tudi imeti možnost, da uvedejo 

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med naslednjimi tremi 
možnostmi: ločevanjem lastništva, 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja ali učinkovitim in uspešnim 
ločevanjem.
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ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave 
in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost izbire med tremi možnostmi ločevanja prenosnega 
omrežja: ločevanje lastništva, model neodvisnega upravljavca omrežja ali učinkovito in 
uspešno ločevanje. Vse tri možnosti so enako primerne za zagotavljanje nediskriminatornega 
dostopa do sistema, reševanje navzkrižij interesov v integriranih podjetjih in spodbujanje 
naložb v omrežje.

Predlog spremembe 118
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno integriranih 
podjetij, morajo države članice tudi imeti 
možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z 
neposredno odprodajo ali razdelitvijo 
delnic integriranega podjetja na delnice 
podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 

Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, v lasti vertikalno integriranega 
podjetja, ali če država članica meni, da je 
to primerno za zagotovitev pogojev za 
učinkovito delovanje evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo ali za vzpostavitev 
nadnacionalnega upravljavca prenosnih 
sistemov, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo, 
pri čemer je treba učinkovitost rešitve v 
zvezi z določitvijo neodvisnega 
upravljavca zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, imajo države članice 
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izhajajo iz ločevanja lastništva. tudi možnost, da uvedejo ločevanje 
lastništva z neposredno odprodajo ali 
razdelitvijo delnic integriranega podjetja 
na delnice podjetja, ki ima v lasti omrežje, 
in delnice preostalih dejavnosti na 
področju dobave in proizvodnje, če se 
upošteva ločevanje lastništva.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ustvariti enotno podlago za ločevanje lastništva in model neodvisnega upravljavca 
omrežja. Države članice morajo ob uveljavitvi direktive imeti pravico do izbire med tema 
možnostma ne glede na trenutno strukturo trga na svojem ozemlju.

Predlog spremembe 119
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno integriranih 
podjetij, morajo države članice tudi imeti 
možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z 
neposredno odprodajo ali razdelitvijo 
delnic integriranega podjetja na delnice 
podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva,
določitvijo upravljavcev omrežij, ki niso 
vezani na interese v zvezi z dobavo in 
proizvodnjo ter učinkovitim in uspešnim 
ločevanjem, ki zagotavlja učinkovito 
ločitev upravljavca prenosnega omrežja, 
ne da bi se posegalo v lastništvo omrežja 
in ne da bi prišlo do prodaje prenosnega 
omrežja ali proizvodnje energije. Popolno 
učinkovitost rešitve v zvezi z določitvijo 
neodvisnega upravljavca omrežja je treba 
zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. 
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
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ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih 
dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja učinkovito in uspešno ločevanje kot tretjo možnost poleg ločevanja 
lastništva in neodvisnega upravljavca omrežja.

Predlog spremembe 120
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno integriranih 
podjetij, morajo države članice tudi imeti 
možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z 
neposredno odprodajo ali razdelitvijo 
delnic integriranega podjetja na delnice 
podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med naslednjimi tremi 
možnostmi: ločevanjem lastništva, 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja ali učinkovitim in uspešnim 
ločevanjem. Popolno učinkovitost rešitve v 
zvezi z določitvijo neodvisnega 
upravljavca omrežja ter učinkovito in 
uspešno ločevanje je treba zagotoviti s 
posebnimi dodatnimi pravili. Da bi v celoti 
zaščitili interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države članice 
tudi imeti možnost, da uvedejo ločevanje 
lastništva z neposredno odprodajo ali 
razdelitvijo delnic integriranega podjetja na 
delnice podjetja, ki ima v lasti omrežje, in 
delnice preostalih dejavnosti na področju 
dobave in proizvodnje, če so izpolnjene 
zahteve, ki izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. en
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Obrazložitev

Na tem mestu v uvodni izjavi je treba poudariti, da morajo imeti lastniki prenosnih omrežij, ki 
nimajo ločenega lastništva, možnost izbire med neodvisnim upravljavcem omrežja ter 
modelom učinkovitega in uspešnega ločevanja.

Predlog spremembe 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo.
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo upravljavca omrežja je treba 
zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili.
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih 
dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva, 
dejanskim in učinkovitim ločevanjem 
prenosnih sistemov in upravljavcev 
prenosnih omrežij ter določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo.
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo upravljavca omrežja je treba 
zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili.
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih 
dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja neodvisnosti upravljavcev prenosnega omrežja morajo države članice 
zagotoviti, da se vertikalno integrirana podjetja uskladijo z določbami o delitvi premoženja, 
dejanskem in učinkovitem ločevanju ali o neodvisnih odjemalcev omrežja. Te tri možnosti 
imajo enak pomen in so kot take vključene v predlog direktive.
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Predlog spremembe 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno integriranih 
podjetij, morajo države članice tudi imeti 
možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z 
neposredno odprodajo ali razdelitvijo 
delnic integriranega podjetja na delnice 
podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva, 
določitvijo upravljavcev omrežij, ki niso 
vezani na interese v zvezi z dobavo in 
proizvodnjo, ter učinkovitim in uspešnim 
ločevanjem upravljavcev prenosnega 
omrežja. Popolno učinkovitost rešitve v 
zvezi z določitvijo neodvisnega 
upravljavca omrežja je treba zagotoviti s 
posebnimi dodatnimi pravili. Da bi v celoti 
zaščitili interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države članice 
tudi imeti možnost, da uvedejo ločevanje 
lastništva z neposredno odprodajo ali 
razdelitvijo delnic integriranega podjetja na 
delnice podjetja, ki ima v lasti omrežje, in 
delnice preostalih dejavnosti na področju 
dobave in proizvodnje, če so izpolnjene 
zahteve, ki izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. en

Obrazložitev

Imenovanje neodvisnih upravljavcev omrežij bi moralo predstavljati enakovredno možnost. 
Poleg tega se to nanaša na spremenjeni odstavek 1 člena 8.
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Predlog spremembe 123
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da se razvije konkurenca na 
notranjem trgu z električno energijo, 
morajo imeti odjemalci možnost izbrati 
dobavitelja in za svoje potrebe po 
električni energiji skleniti pogodbe z 
različnimi dobavitelji.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje možnosti, da odjemalci izberejo kombinacijo več dobaviteljev, bo pomagalo 
vzpostaviti prost pretok električne energije in konkurenco na notranjem trgu.

Predlog spremembe 124
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati tudi načelo 
nediskriminacije med javnim in zasebnim 
sektorjem. Zato ista oseba ne sme imeti 
možnosti uveljavljanja kakršnega koli 
vpliva, sama ali skupaj z drugimi, na 
sestavo, glasovanje ali sprejemanje 
odločitev v organih upravljavcev prenosnih 
omrežij in podjetij za dobavo.
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Or. de

Obrazložitev

Neenaka obravnava javnih in zasebnih lastnikov prenosnih omrežij je diskriminatorna ob tem, 
da problem političnega vmešavanja posameznih držav članic ostaja nerešen. Različne 
določbe glede ločevanja javnih in zasebnih podjetij so v nasprotju s prvotnim namenom 
liberalizacije in kršijo načelo enakosti. Tudi podjetja v zasebni lasti lahko zagotovijo 
nediskriminatorni dostop do omrežja v skladu z določbami prava gospodarskih družb.

Predlog spremembe 125
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo.

Or. de

Obrazložitev

Neenaka obravnava javnih in zasebnih lastnikov prenosnih omrežij je diskriminatorna in 
neupravičena.
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Predlog spremembe 126
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo.

Or. en

Obrazložitev

Neenaka obravnava javnih in zasebnih lastnikov prenosnih omrežij bi bila diskriminatorna. 
Uvodna izjava v predlogu Komisije razlikuje med omrežji v državni in zasebni lasti. Zaradi 
tega ostaja vprašanje hkratnega političnega vpliva držav članic na konkurenčni in regulirani 
del energetskega sektorja nerešeno.

Predlog spremembe 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
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ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo.

Or. de

Obrazložitev

 Člen 295 ES pušča lastništvo držav nedotaknjeno. V skladu s sodno prakso Sodišča evropskih 
skupnosti ta določba odraža nevtralnost Pogodbe ES pri lastninskopravni ureditvi v državah 
članicah. Obravnavati bi jo bilo treba v smislu razlikovanja med nacionaliziranimi in javnimi 
podjetji v državah članicah. Pri ustanovitvi EGS je bil namen preprečiti, da bi Skupnost 
omejila manevrski prostor državam članicam z državnim gospodarstvom.

Predlog spremembe 128
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa. V primeru, da 
vertikalno integracijo ohrani država 
članica, ki nadzira tako upravljavca 
prenosnega omrežja kot tudi podjetja, ki 
izvajajo dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
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mora ostati izpolnjevanje zahtev v zvezi z 
učinkovitim pravnim ločevanjem obvezno 
za takšne subjekte.

Or. en

Obrazložitev

Nujno potrebno je, da se podjetja v državni in zasebni lasti obravnavajo enakovredno.

Predlog spremembe 129
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti 
Komisija pravico, da pregleda odločitve v 
zvezi s certifikacijo, ki jih sprejmejo 
regulatorni organi.

(13) Ločevanje dejavnosti na področju 
omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati 
v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog Komisije za certifikacijski postopek za lastniško ločene upravljavce prenosnih 
omrežij in neodvisne upravljavce omrežij je preveč zahteven in birokratski. Ustrezno izvajanje 
pravil glede ločevanja lahko zagotovijo tudi regulatorni organi s stalnim spremljanjem in 
nadzorom upravljavcev prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 130
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija 
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulatorni 
organi.

(13) Ločevanje dejavnosti na področju 
omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati 
v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da bi zagotovili 
dosledno uporabo v vsej Skupnosti in 
spoštovanje mednarodnih obveznosti 
Skupnosti, mora imeti Komisija pravico, da 
pregleda odločitve v zvezi s certifikacijo, 
ki jih sprejmejo regulatorni organi.

Or. en

Obrazložitev

Na tem mestu v uvodni izjavi je treba poudariti, da morajo imeti lastniki prenosnih omrežij, ki 
nimajo ločenega lastništva, možnost izbire med neodvisnim upravljavcem omrežja ter 
modelom učinkovitega in uspešnega ločevanja.
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Predlog spremembe 131
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni 
organi.

(13) Ločevanje dejavnosti na področju 
omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati 
v celotni Skupnosti. To velja tako za 
podjetja v EU, kakor tudi za podjetja, ki 
niso iz EU. Da se v celotni Skupnosti 
zagotovi ločevanje omrežnih dejavnosti in 
dejavnosti na področju dobave, morajo 
imeti regulativni organi pooblastilo, da 
upravljavcem prenosnih omrežij, ki ne 
izpolnjujejo pravil o ločevanju, zavrnejo 
certifikacijo. Da bi zagotovili dosledno 
uporabo v vsej Skupnosti in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Skupnosti, mora 
imeti Agencija pravico, da pregleda 
odločitve v zvezi s certifikacijo, ki jih 
sprejmejo regulativni organi.

Or. lt

Predlog spremembe 132
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
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EU z električno energijo. Električna 
energija lahko doseže državljane le preko 
omrežja. Delujoči trgi z električno energijo 
ter zlasti omrežja in druga sredstva, 
povezana z dobavo električne energije, so 
bistvenega pomena za javno varnost, 
konkurenčnost gospodarstva in blaginjo 
državljanov Skupnosti. Brez poseganja v 
svoje mednarodne obveznosti Skupnost 
meni, da je sektor prenosnih omrežij za 
električno energijo zelo pomemben zanjo, 
zato so potrebni dodatni zaščitni ukrepi v 
zvezi z vplivom tretjih držav, da bi se 
izognili morebitnim grožnjam javnemu 
redu in javni varnosti v Skupnosti ter 
blaginji njenih državljanov. Taki ukrepi 
so nujni tudi za zagotavljanje skladnosti s 
pravili glede učinkovitega ločevanja.

EU z električno energijo. Električna 
energija lahko doseže državljane le preko 
omrežja. Delujoči trgi z električno energijo 
ter zlasti omrežja in druga sredstva, 
povezana z dobavo električne energije, so 
bistvenega pomena za javno varnost, 
konkurenčnost gospodarstva in blaginjo 
državljanov Skupnosti. Primeri kraje 
energije s preusmeritvijo se opazijo šele 
veliko pozneje. Brez poseganja v svoje 
mednarodne obveznosti Skupnost meni, da 
je sektor prenosnih omrežij za električno 
energijo zelo pomemben zanjo.

Or. de

Predlog spremembe 133
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU z električno energijo. Električna 
energija lahko doseže državljane le preko 
omrežja. Delujoči trgi z električno energijo 
ter zlasti omrežja in druga sredstva, 
povezana z dobavo električne energije, so 
bistvenega pomena za javno varnost, 
konkurenčnost gospodarstva in blaginjo 
državljanov Skupnosti. Brez poseganja v 
svoje mednarodne obveznosti Skupnosti
meni, da je sektor prenosnih omrežij za 
električno energijo zelo pomemben zanjo, 
zato so potrebni dodatni zaščitni ukrepi v 
zvezi z vplivom tretjih držav, da bi se 
izognili morebitnim grožnjam javnemu 

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU z električno energijo ter odpravljanjem 
geografske izoliranosti. Električna energija 
lahko doseže državljane le preko omrežja.
Delujoči trgi z električno energijo ter zlasti 
omrežja in druga sredstva, povezana z 
dobavo električne energije, so bistvenega 
pomena za javno varnost, konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo državljanov 
Skupnosti. Brez poseganja v svoje 
mednarodne obveznosti Skupnost meni, da 
je sektor prenosnih omrežij za električno 
energijo zelo pomemben zanjo, zato so 
potrebni dodatni zaščitni ukrepi v zvezi z 
vplivom tretjih držav, da bi se izognili 
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redu in javni varnosti v Skupnosti ter 
blaginji njenih državljanov. Taki ukrepi so 
nujni tudi za zagotavljanje skladnosti s 
pravili glede učinkovitega ločevanja.

morebitnim grožnjam javnemu redu in 
javni varnosti v Skupnosti ter blaginji 
njenih državljanov. Taki ukrepi so nujni 
tudi za zagotavljanje skladnosti s pravili 
glede učinkovitega ločevanja.

Or. lt

Predlog spremembe 134
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Nediskriminatoren dostop do 
distribucijskega omrežja je odločilnega 
pomena za dostop do odjemalcev na 
maloprodajni ravni. Kar zadeva dostop 
tretjih strani in naložbe so možnosti za 
diskriminacijo sicer manjše na ravni 
distribucije kot pa na ravni prenosa, saj sta 
na ravni distribucije prezasedenost in vpliv 
interesov v zvezi s proizvodnjo na splošno 
manj pomembna kot na ravni prenosa. 
Poleg tega je dejansko ločevanje 
upravljavcev distribucijskih sistemov glede 
na Direktivo 2003/54 obvezno šele od 1. 
julija 2007, njegove učinke na notranji trg 
pa je treba še oceniti. Trenutno veljavna 
pravila za pravno in funkcionalno 
ločevanje bi lahko vodila k učinkovitemu 
ločevanju, če bi bila jasneje določena ter če 
bi se jih pravilno izvajalo in pozorno 
spremljalo. Da bi ustvarili enakovredne 
pogoje na maloprodajni ravni, je treba 
spremljati dejavnosti upravljavcev 
distribucijskih omrežij in jim tako 
preprečiti, da bi izkoriščali svojo vertikalno 
integracijo kar zadeva njihov konkurenčni 
položaj na trgu, zlasti v povezavi z malimi 
domačimi in tujimi odjemalci. 

(15) Nediskriminatoren dostop do 
distribucijskega omrežja je odločilnega 
pomena za dostop do odjemalcev na 
maloprodajni ravni. Kar zadeva dostop 
tretjih strani in naložbe so možnosti za 
diskriminacijo sicer manjše na ravni 
distribucije kot pa na ravni prenosa, saj sta 
na ravni distribucije prezasedenost in vpliv 
interesov v zvezi s proizvodnjo na splošno 
manj pomembna kot na ravni prenosa. Zato 
je treba distribucijske sisteme izrecno 
izločiti iz določb te direktive. Poleg tega je 
dejansko ločevanje upravljavcev 
distribucijskih sistemov glede na Direktivo 
2003/54 obvezno šele od 1. julija 2007, 
njegove učinke na notranji trg pa je treba 
še oceniti. Trenutno veljavna pravila za 
pravno in funkcionalno ločevanje bi lahko 
vodila k učinkovitemu ločevanju, če bi bila 
jasneje določena ter če bi se jih pravilno 
izvajalo in pozorno spremljalo. Da bi 
ustvarili enakovredne pogoje na 
maloprodajni ravni, je treba spremljati 
dejavnosti upravljavcev distribucijskih 
omrežij in jim tako preprečiti, da bi 
izkoriščali svojo vertikalno integracijo kar 
zadeva njihov konkurenčni položaj na trgu, 
zlasti v povezavi z malimi domačimi in 
tujimi odjemalci. 
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Or. de

Obrazložitev

Mora biti jasno, da določbe tretjega svežnja o notranjem trgu energije ne veljajo za 
distribucijo.

Predlog spremembe 135
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za pravilno delovanje notranjega trga 
morajo biti energetski regulatorji sposobni 
sprejemati odločitve o vseh pomembnih 
regulativnih vprašanjih, poleg tega pa 
morajo biti tudi popolnoma neodvisni od 
kakršnih koli drugih javnih ali zasebnih 
interesov.

(17) Za pravilno delovanje notranjega trga 
morajo biti energetski regulatorji sposobni 
sprejemati odločitve o vseh pomembnih 
regulativnih vprašanjih, poleg tega pa 
morajo biti tudi popolnoma neodvisni od 
kakršnih koli javnih ali zasebnih organov 
ali podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Energetske regulatorje mora zavezovati javni interes.

Predlog spremembe 136
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Energetski regulatorji morajo imeti 
pooblastila, da lahko sprejemajo 
zavezujoče odločitve v zvezi z 
elektroenergetskimi podjetji ter da 
elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, naložijo 

(18) Energetski regulatorji morajo imeti 
pooblastila, da lahko sprejemajo 
zavezujoče odločitve v zvezi z 
elektroenergetskimi podjetji ter da 
elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, naložijo 
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učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije. Pooblastiti se morajo tudi za to, 
da lahko ne glede na uporabo pravil o 
konkurenci sprejmejo ustrezne ukrepe za 
spodbujanje učinkovite konkurence, ki je 
nujna za pravilno delovanje trga, pa tudi, 
da zagotovijo visoke standarde 
univerzalnih in javnih storitev v skladu z 
odpiranjem trga, varstvo ranljivih 
odjemalcev in dejansko učinkovitost 
ukrepov za varstvo odjemalcev. Ti ukrepi 
ne smejo posegati v pooblastila Komisije v 
zvezi z uporabo pravil o konkurenci, 
vključno s preverjanjem združitev z 
razsežnostjo Skupnosti, ter v pravila glede 
notranjega trga, kot je prost pretok 
kapitala.

učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije. Pooblastiti se morajo tudi za to, 
da lahko ne glede na uporabo pravil o 
konkurenci sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zagotavljanje koristi potrošnikov s 
spodbujanjem učinkovite konkurence, ki je 
nujna za pravilno delovanje trga, pa tudi, 
da zagotovijo visoke standarde 
univerzalnih in javnih storitev v skladu z 
odpiranjem trga, varstvo ranljivih 
odjemalcev in dejansko učinkovitost 
ukrepov za varstvo odjemalcev. Ti ukrepi 
ne smejo posegati v pooblastila Komisije v 
zvezi z uporabo pravil o konkurenci, 
vključno s preverjanjem združitev z 
razsežnostjo Skupnosti, ter v pravila glede 
notranjega trga, kot je prost pretok 
kapitala.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje učinkovite konkurence ne sme biti samo po sebi cilj, temveč mora biti usmerjeno 
k interesom odjemalcev, torej večji izbiri, nižjim cenam in kakovostnejšim storitvam.

Predlog spremembe 137
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Notranji trg z električno energijo se 
sooča s pomanjkanjem likvidnosti in 
preglednosti, ki ovira učinkovito 
dodeljevanje sredstev, upravljanje s 
tveganji in vstop novih akterjev. Treba je 
povečati zaupanje v trg, njegovo likvidnost 
in število udeležencev, zato je treba tudi 
povečati regulativni nadzor nad podjetji, 
ki se ukvarjajo z dobavo električne 
energije. Take zahteve ne smejo posegati v 
obstoječo zakonodajo Skupnosti o 

(19) Notranji trg z električno energijo se 
sooča s pomanjkanjem likvidnosti in 
preglednosti, ki ovira učinkovito 
dodeljevanje sredstev, upravljanje s 
tveganji in vstop novih akterjev. Treba je 
povečati zaupanje v trg, njegovo likvidnost 
in število udeležencev.
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finančnih trgih in morajo biti skladne z 
njo. Energetski regulatorji in regulatorji 
finančnih trgov morajo sodelovati, da 
drug drugemu omogočijo pregled nad 
zadevnimi trgi.

Or. de

Predlog spremembe 138
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Notranji trg z električno energijo se 
sooča s pomanjkanjem likvidnosti in 
preglednosti, ki ovira učinkovito 
dodeljevanje sredstev, upravljanje s 
tveganji in vstop novih akterjev. Treba je 
povečati zaupanje v trg, njegovo likvidnost 
in število udeležencev, zato je treba tudi 
povečati regulativni nadzor nad podjetji, 
ki se ukvarjajo z dobavo električne 
energije. Take zahteve ne smejo posegati v 
obstoječo zakonodajo Skupnosti o 
finančnih trgih in morajo biti skladne z 
njo. Energetski regulatorji in regulatorji 
finančnih trgov morajo sodelovati, da 
drug drugemu omogočijo pregled nad 
zadevnimi trgi.

(19) Notranji trg z električno energijo se 
sooča s pomanjkanjem likvidnosti in 
preglednosti, ki ovira učinkovito 
dodeljevanje sredstev, upravljanje s 
tveganji in vstop novih akterjev. Treba je 
povečati zaupanje v trg, njegovo likvidnost 
in število udeležencev.

Or. de

Obrazložitev

Ne smemo zamenjevati področij pristojnosti uredbe o finančnem trgu in uredbe o energetskem 
trgu. 
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Predlog spremembe 139
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden Komisija sprejme nadaljnje 
smernice za vodenje evidence, Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev in 
Odbor evropskih zakonodajalcev za 
vrednostne papirje (CESR) skupaj preučita
vsebino teh smernic in Komisiji ustrezno 
svetujeta. Agencija in Odbor tudi skupaj 
nadalje proučujeta vprašanje, ali se za 
transakcije pogodb o dobavi električne 
energije in izvedenih finančnih 
instrumentov za trgovanje z električno 
energijo uporabljajo zahteve glede 
preglednosti pred in/ali po trgovanju in 
kakšne bi bila vsebina teh zahtev, ter 
ustrezno svetujeta.

Preden Komisija sprejme nadaljnje 
smernice za vodenje evidence, Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev in 
Odbor evropskih zakonodajalcev za 
vrednostne papirje (CESR) skupaj 
preverita vsebino teh smernic in Komisiji 
ustrezno svetujeta. Agencija in Odbor tudi 
skupaj nadalje proučujeta vprašanje, ali se 
za transakcije pogodb o dobavi električne 
energije in izvedenih finančnih 
instrumentov za trgovanje z električno 
energijo uporabljajo zahteve glede 
preglednosti pred in/ali po trgovanju (in, če 
je to potrebno, zahteve  glede objave 
podatkov, ki jih je treba ohraniti) in 
kakšne bi bila vsebina teh zahtev, ter 
ustrezno svetujeta.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi zaupnosti in gospodarskega pomena podatkov je treba je določiti jasno ločnico med 
njihovim zadrževanjem in objavljanjem .

Predlog spremembe 140
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Pomembno je omogočiti razvoj 
novih poslovnih modelov, na primer 
možnost sklepanja pogodb z različnimi 
dobavitelji hkrati, da ne bi dominantni 
uveljavljeni dobavitelji preprečili 
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odpiranje trga.

Or. en

Predlog spremembe 141
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zahteve glede javnih storitev in 
skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz 
njih, je treba še bolj okrepiti, da bi 
zagotovili, da bodo lahko imeli vsi 
potrošniki koristi od konkurence. Ključni 
vidik pri dobavi energije odjemalcem je 
dostop do podatkov o porabi, ki morajo biti 
na voljo odjemalcem, tako da lahko 
konkurente povabijo, da pripravijo 
ponudbo na podlagi teh podatkov. 
Porabniki morajo imeti tudi pravico, da so 
ustrezno obveščeni o svoji porabi energije. 
Redni podatki o stroških energije bodo 
ustvarili spodbude za prihranke energije, 
saj bodo dajali odjemalcem neposredne 
povratne informacije o učinkih naložb v 
energetsko učinkovitost in spremembe 
ravnanja. 

(21) Zahteve glede javnih storitev in 
skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz 
njih, je treba še bolj okrepiti, da bi 
zagotovili, da bodo lahko imeli vsi 
potrošniki, zlasti ranljivi potrošniki, koristi 
od konkurence. Zahteve glede javnih 
storitev se lahko opredelijo na nacionalni 
ravni, pri čemer se upoštevajo nacionalne 
okoliščine, istočasno pa morajo države 
članice spoštovati zakonodajo Skupnosti 
in skupne minimalne standarde. 
Državljani EU, zlasti gospodinjstva, in 
industrija v EU, zlasti mala in srednja 
podjetja, morajo imeti zagotovljene javne 
storitve, zlasti glede zanesljivosti oskrbe in 
primerne tarife.  Ključni vidik pri dobavi 
energije odjemalcem je dostop do podatkov 
o porabi, ki morajo biti na voljo 
odjemalcem, tako da lahko konkurente 
povabijo, da pripravijo ponudbo na podlagi 
teh podatkov. Porabniki morajo imeti tudi 
pravico, da so ustrezno obveščeni o svoji 
porabi energije. Redni podatki o stroških 
energije na osnovi enotnih meril bodo 
ustvarili spodbude za prihranke energije, 
saj bodo dajali odjemalcem neposredne 
povratne informacije o učinkih naložb v 
energetsko učinkovitost in spremembe 
ravnanja.

Or. en
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Predlog spremembe 142
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Pomanjkanje energije je vedno 
večja težava v Evropski uniji. Zato morajo 
države članice razviti nacionalne akcijske 
načrte, da rešijo težave s pomanjkanjem 
energije in zagotovijo potrebno oskrbo z 
energijo ranljivim odjemalcem. Pri tem je 
potreben celostni pristop, ukrepi pa 
morajo vključevati socialne politike, 
tarifne politike in izboljšanje energetske 
učinkovitosti stanovanjskih objektov. 
Najmanj, kar bi morala direktiva 
omogočati, so nacionalne politike 
pozitivne diskriminacije ranljivih 
odjemalcev v smislu modela za določitev 
cen.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da v Evropski uniji problem pomanjkanja energije narašča, mora predlog to 
vprašanje obravnavati in vsem Evropejcem zagotoviti energijo po dostopni ceni.

Predlog spremembe 143
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Pomanjkanje energije je vedno 
večja težava v Evropski uniji. Zato morajo 
države članice razviti nacionalne akcijske 
načrte, da rešijo težave s pomanjkanjem 
energije in ranljivim odjemalcem 
zagotovijo energijo po dostopni ceni. 
Ukrepi morajo zajemati celostne in 
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obsežne ukrepe energetske učinkovitosti, 
usmerjene k odpravljanju pomanjkanja 
energije v ranljivih gospodinjstvih.

Or. en

Predlog spremembe 144
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Treba je zagotoviti spoštovanje in 
krepitev obstoječih pravic potrošnikov z 
večjo konkurenco, boljšim dostopom do 
omrežja in večjo izbiro za potrošnike. 
Tržne cene morajo dati prave pobude za 
razvoj omrežja in naložbe v novo 
proizvodnjo električne energije.

Or. en

Obrazložitev

Boljši dostop do trga in večja konkurenca bosta sama po sebi vodila v večjo izbiro in kakovost 
za potrošnike.

Predlog spremembe 145
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Spodbujanje poštene konkurence in 
lahkega dostopa za različne dobavitelje ter 
omogočanje zmogljivosti za novo 
proizvodnjo električne energije so izjemno 
pomembni za države članice, da bodo 
potrošniki v celoti izkoristili priožnosti, ki 
jih prinaša liberaliziran notranji trg z 
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električno energijo. Hkrati morajo države 
članice prevzeti odgovornost za 
oblikovanje nacionalnih akcijskih načrtov 
in socialnih politik.

Or. en

Obrazložitev

Za socialno politiko morajo biti odgovorne države članice.

Predlog spremembe 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da bi ustvarile notranji trg z električno 
energijo, morajo države članice spodbujati 
integracijo svojih nacionalnih trgov ter 
sodelovanje upravljavcev omrežij na 
evropski in regionalni ravni.

(22) Da bi ustvarile notranji trg z električno 
energijo, morajo države članice spodbujati 
integracijo svojih nacionalnih trgov ter 
sodelovanje upravljavcev omrežij na 
evropski in regionalni ravni. Pobude za 
regionalno povezovanje so nujen vmesni 
korak za dosego končnega cilja, to je 
oblikovanje integriranega evropskega 
energetskega trga. Regionalna raven 
omogoča pospešitev procesa integracije 
ter daje možnost različnim 
zainteresiranim stranem, zlasti državam 
članicam, nacionalnim regulativnim 
organom ter upravljavcem prenosnih 
omrežij, da sodelujejo pri konkretnih 
vprašanjih.

Or. fr

Obrazložitev

Regionalne pobude so pomemben in konstruktiven vmesni korak, ki omogoča izboljšanje 
delovanja notranjega trga na evropski ravni. Ker te pobude upravljavcem prenosnih omrežij 
in nacionalnim regulativnim organom omogočajo usklajevanje dostopa in pravil, ki zadevajo 
izravnavo v zainteresirani regiji, torej oblikovanje regionalne prenosne strukture, bodo 
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omrežju omogočile tudi bolj učinkovito delovanje in lažjo izmenjavo čezmejnih izmenjav in 
naložb.

Predlog spremembe 147
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da bi ustvarile notranji trg z 
električno energijo, morajo države članice 
spodbujati integracijo svojih nacionalnih 
trgov ter sodelovanje upravljavcev omrežij 
na evropski in regionalni ravni.

(22) Da bi ustvarili notranji trg z električno 
energijo, so lahko prvi korak regionalni 
trgi z energijo. Zato morajo države članice 
na evropski ravni in, kjer je to mogoče, 
tudi na regionalni ravni spodbujati 
integracijo svojih nacionalnih trgov ter 
sodelovanje upravljavcev omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Za lažji dialog med vsemi 
pristojnimi dejavniki (nacionalnimi 
organi, upravljavci prenosnih omrežij, 
odjemalci, energetskimi borzami in 
drugimi dejavniki na trgu) bodo lahko 
imenovani regionalni koordinatorji.
Njihovo posredovanje bo koristilo zlasti
pri načrtovanju čezmejnih naložb. V 
letnem poročilu Komisiji in državam 
članicam bodo poročali o opravljenem 
napredku in težavah, s katerimi so se 
soočali.

Or. fr
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Obrazložitev

Imenovanje nacionalnih koordinatorjev bo olajšalo izpeljavo nacionalnih pobud in 
sodelovanje med vsemi dejavniki na trgu. Uvedba te funkcije bo tudi pripomogla k izboljšanju 
sledenja nacionalnim pobudam, predvsem zaradi poročanja Komisiji in državam članicam o 
rezultatih in težavah, na katere so naleteli različni subjekti. Ta funkcija je v skladu z veliko 
potrebo po preglednosti, dialogu in dobrem upravljanju.

Predlog spremembe 149
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Da bi zagotovili enotna pravila za 
resnično Evropski notranji trg, morata 
biti razvoj skupnega omrežja in široka 
ponudba energije, dostopne vsem, glavna 
cilja te direktive. V ta namen bi 
neizkrivljene cene zagotovile najboljše 
spodbude za čezmejne medsebojne 
povezave in naložbe v novo proizvodnjo 
električne energije ter dolgoročno vodile v 
cenovno konvergenco. Vprašanja ureditve 
čezmejnih medsebojnih povezav in 
regionalnih trgov morajo biti v 
pristojnosti Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovita jasen, pregleden in nediskriminacijski razvoj in upravljanje čezmejnih 
povezav in regionalnih trgov, jih mora urejati Agencija.
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Predlog spremembe 150
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Okrepljeno regionalno sodelovanje 
mora biti prvi korak pri razvoju docela 
povezanega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, na katerega 
bi se nazadnje priključili tudi 
elektroenergetski otoki, ki trenutno še 
obstajajo v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Resnično evropsko elektroenergetsko omrežje mora biti cilj te direktive, zato je povezovanje 
teh regij bistveno.

Predlog spremembe 151
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Okrepljeno regionalno sodelovanje 
mora postopoma voditi v razvoj docela 
povezanega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, na katerega 
bi se nazadnje priključili tudi 
elektroenergetski otoki, ki zaenkrat še 
obstajajo v Uniji. To je treba doseči 
postopoma ob upoštevanju tržnih razmer 
pri ponudbi in povpraševanju. Države 
članice, nacionalni regulatorni organi in 
upravljavci prenosnih omrežij morajo biti 
v sodelovanju z Agencijo odgovorni za 
pospeševanje postopne integracije 
regionalnih trgov.
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Or. en

Obrazložitev

Resnično evropsko elektroenergetsko omrežje mora biti cilj te direktive, zato je kot prvi korak 
povezovanje teh regij bistveno.

Predlog spremembe 152
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Regulatorni organi morajo zagotavljati 
informacije trgu tudi zato, da Komisiji 
omogočijo, da opravlja svojo nalogo 
opazovanja in nadzorovanja evropskega 
trga z električno energijo in njegov 
kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni 
razvoj, vključno z vidiki kot so proizvodna 
zmogljivost, različni viri proizvodnje 
električne energije, infrastrukture za prenos 
in distribucijo, čezmejna trgovina, naložbe, 
veleprodajne in potrošniške cene, 
likvidnost trga, okoljske izboljšave in 
izboljšanje učinkovitosti.

(23) Regulatorni organi morajo zagotavljati 
informacije trgu tudi zato, da Komisiji 
omogočijo, da opravlja svojo nalogo 
opazovanja in nadzorovanja evropskega 
trga z električno energijo in njegov 
kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni 
razvoj, vključno z vidiki, kot so proizvodna 
zmogljivost, različni viri proizvodnje 
električne energije, infrastrukture za prenos 
in distribucijo, kakovostna storitev in 
oskrba, čezmejna trgovina, upravljanje 
prezasedenosti, naložbe, veleprodajne in 
potrošniške cene, likvidnost trga, okoljske 
izboljšave in izboljšanje učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Dejavno vključevanje regulatornih organov pri spremljanju kakovosti storitve in oskrbe z 
električno energijo bo koristilo potrošnikom. Treba je zagotoviti učinkovito usklajevanje med 
nacionalnimi regulatornimi organi pri mehanizmih dodeljevanja kapacitet in, bolj splošno, 
pri upravljanju prezasedenosti.
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Predlog spremembe 153
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–1) Člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Ta direktiva določa skupna pravila za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
dobavo električne energije, ki so 
namenjena izboljšanju in integraciji 
konkurenčnih energetskih trgov v 
Evropski uniji, povezanih v skupno 
omrežje. Določa pravila glede 
organiziranja in delovanja 
elektroenergetskega sektorja, odprt
dostop do trga, merila in postopke, ki se 
uporabljajo pri javnih razpisih in izdaji 
energetskih dovoljenj ter obratovanju 
sistemov.“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 1 Direktive 2003/54/ES, dopolnjeno z novimi elementi.)

Obrazložitev

Področje uporabe je treba razširiti, da se zagotovi integracija trgov.. Izpostaviti je treba tudi 
povezavo z obveznostmi glede konkurence.

Predlog spremembe 154
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (- a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) Točka 12 se nadomesti z naslednjim:
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„12. ,upravičeni odjemalec‘ pomeni 
odjemalca, ki lahko kupuje električno 
energijo od dobavitelja po lastni izbiri v 
smislu člena 21 te direktive ter sklene 
pogodbe z več dobavitelji hkrati;

Or. en

(Enako besedilo kot v odstavku 12 člena 2 Direktive 2003/54/ES, dopolnjeno z novimi
elementi.)

Obrazložitev

Odjemalci morajo imeti možnost, da istočasno sklenejo pogodbo z več dobavitelji.

Predlog spremembe 155
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„34a. ,industrijsko območje‘ pomeni 
geografsko območje v zasebni lasti z 
električnim omrežjem, ki je namenjeno 
predvsem oskrbi industrijskih odjemalcev 
na tem območju.“

Or. en

(Doda se nova točka 34a k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Upravljavcem energetskih omrežij na industrijskih območjih ni treba izpolnjevati obveznosti 
za upravljanje omrežja v vseh državah članicah EU. To nima pravne podlage. Zakonodaja 
EU mora državam članicam omogočiti, da omogočijo odstopanja  za industrijska območja in 
zagotovijo pravno varnost. Diferencirana obravnava industrijskih omrežij zagotavlja 
sorazmerna prizadevanja, hkrati pa ne ogroža ciljev liberalizacije. Ta predlog spremembe ne 
ogroža pravic končnih potrošnikov na industrijskih območjih. Običajno je neodvisnih končnih 
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potrošnikov, ki energijo prejemajo na industrijskih območjih, malo.

Predlog spremembe 156
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:

„34a. ,industrijsko območje‘ pomeni 
geografsko območje v zasebni lasti z 
električnim omrežjem, ki je namenjeno 
predvsem oskrbi industrijskih odjemalcev 
na tem območju.“

Or. xm

(Doda se nova točka 34a k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Za industrijska območja mora veljati posebna ureditev, saj so ta območja namenjena 
predvsem industrijskim odjemalcem.

Predlog spremembe 157
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:

„34a. ,lastnik prenosnega omrežja‘ 
pomeni naravno ali fizično osebo, ki je 
odgovorna za izvajanje dejavnosti, 
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določenih v členu 10(6) te direktive, v 
državi članici, kjer je neodvisnega 
upravljavca omrežja imenovala ta država 
članica in ga je potrdila Agencija v skladu 
s členom 10(1).“

Or. xm

(Doda se nova točka 35 k členu 2 Direktive 2003/54/ES.)

Predlog spremembe 158
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„34a. ,lastnik prenosnega omrežja‘ 
pomeni naravno ali fizično osebo, ki je 
odgovorna za izvajanje dejavnosti, 
določenih v členu 10(6), v državi članici, 
kjer je neodvisnega upravljavca omrežja 
imenovala ta država članica in ga je 
potrdila Komisija v skladu s členom 
10(1).“

Or. en

(Doda se nova točka 34a k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

 Ločevanje upravljanja prenosnih omrežij od vertikalno integriranih plinskih in 
elektroenergetskih podjetij je temeljni cilj predlaganega tretjega svežnja zakonodaje. Zato je 
bistveno, da se jasno določijo področja takega ločevanja.  Zakonske zahteve v zvezi z 
ločevanjem med drugim še niso dovolj jasne na področju obveznosti v zvezi z zaupnostjo, ki 
veljajo za različne udeležence na trgu.
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Predlog spremembe 159
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se točka 35:
"35. ,poštena in neizkrivljena konkurenca 
na odprtem trgu‘ pomeni enake možnosti 
in enak dostop za vse ponudnike v Uniji, 
to pa morajo zagotoviti države članice, 
nacionalni regulatorni organi in 
Agencija.“

Or. en

(Doda se nova točka 34a k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Predlog spremembe 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„35. ,poštena konkurenca na odprtem 
trgu‘ pomeni stanje na trgu, ko ne sme 
imeti nobeno podjetje več kot 30 % deleža 
na zadevnem trgu, ko lahko imajo tri 
največja podjetja največ 50 % in pet 
največjih podjetij največ 66,7 % delež na 
zadevnem trgu.“

Or. en

(Doda se nova točka 34a k členu 2 Direktive 2003/54/ES)
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Obrazložitev

Da bi preprečili tržne manipulacije s kartelnim določanjem cen na posameznih trgih, je treba 
poleg omejitve deleža največjega podjetja zagotoviti tudi dekoncentracijo preostalega trga; 
koncentracijo trga merijo organi, pristojni za konkurenco, s stopnjo koncentracije 1, 3 in 5 
največjih podjetij (CR1, CR3, CR5).

Predlog spremembe 161
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
"34a. ,elektroenergetsko podjetje‘ pomeni 
fizično ali pravno osebo, ki opravlja vsaj 
eno od naslednjih dejavnosti: proizvodnja, 
prenos, distribucija, dobava ali nakup 
električne energije; odgovorna je tudi za 
tržne, tehnične in/ali vzdrževalne naloge v 
zvezi s temi dejavnostmi; ta oseba ne sme 
vključevati končnih potrošnikov.“

Or. en

(Doda se nova točka 34a k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Predlog spremembe 162
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b b) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Doda se točka 36:
„34b. ,pomanjkanje energije‘ pomeni, da 
si gospodinjstvo ne more privoščiti 
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ogrevanja stanovanjskega prostora na 
sprejemljivo temperaturo, ki se določa na 
osnovi vrednosti, ki jo priporoča Svetovna 
zdravstvena organizacija in znaša 
najmanj 18 C za vse bivalne prostore, ki 
se uporabljajo (18–22 °C glede na 
namembnost prostora). Sem spada tudi 
zmožnost gospodinjstva, da nosi stroške 
drugih energetskih storitev v stanovanju, 
ki se ponujajo po sprejemljivi ceni. Države 
članice morajo na nacionalni ravni 
pripraviti definicijo pomanjkanja energije 
in pri tem upoštevati delež dohodka v 
gospodinjstvu, ki se porabi za energijo.“

Or. en

(Doda se nova točka 34b k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Usklajena definicija pomanjkanja energije je nepraktična zaradi razlik v dohodkih 
gospodinjstev in življenjskih stroških vključno s cenami energije med državami članicami. 
Nacionalna definicija pomanjkanja energije pa je bistvena, da se ugotovi, kdo so ranljivi 
potrošniki, in ustrezno ukrepa.

Predlog spremembe 163
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b b) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Doda se naslednja točka:
„34b. ,virtualna elektrarna‘ pomeni 
program sproščanja električne energije, 
pri katerem mora podjetje, ki proizvaja 
električno energijo, zainteresiranim 
dobaviteljem za določen čas prodati ali 
dati na voljo deločeno količino električne 
energije ali jim omogočiti dostop do dela 
svojih proizvodnih zmogljivosti.“
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Or. en

(Doda se nova točka 34b k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Predlog spremembe 164
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b c) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 34 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) Doda se naslednja točka:
„34 c. ‚dostopna cena‘ pomeni ceno, ki jo 
ob upoštevanju nacionalne opredelitve 
pomanjkanja energije iz člena 2(34b) 
opredelijo države članice na nacionalni 
ravni po posvetovanju z nacionalnimi 
regulatornimi organi, socialnimi partnerji 
in ustreznimi interesnimi skupinam;“

Or. en

(Doda se nova točka 34c k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Predlog spremembe 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
“2. Ob popolnem upoštevanju ustreznih 
določb Pogodbe, zlasti člena 86, lahko 
države članice v splošnem gospodarskem 
interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v 
elektroenergetskem sektorju, obveznosti 
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javnih storitev, ki se lahko nanašajo na 
varnost, skupaj z zanesljivostjo oskrbe, 
na rednost, kakovost in ceno oskrbe in 
na varovanje okolja, skupaj z učinkovito 
rabo energije, obnovljivimi viri energije
in varstvom podnebja. Take obveznosti 
morajo biti jasno določene, pregledne,
nediskriminatorne in preverljive in 
morajo elektroenergetskim podjetjem v 
EU zagotavljati enak dostop do 
nacionalnih odjemalcev. V zvezi z 
zanesljivostjo oskrbe, učinkovito rabo 
energije/uravnavanjem povpraševanja 
ter za uresničitev okoljskih ciljev in ciljev 
v zevzi z obnovljivimi viri energije, 
navedenih v tem odstavku, lahko države 
članice uvedejo dolgoročno načrtovanje 
in pri tem upoštevajo možnost želje 
tretjih strank za dostop do omrežja.“

Or. en

(Dodajo se novi elementi k odstavku 2 člena 3 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Predlog za sprejem obvezujočih ciljev za uporabo obnovljivih virov energije, tj. 20 % do leta 
2020, bo v elektroenergetskem sektorju zahteval posebne ukrepe, ki so lahko drugačni od 
okoljevarstvenih.

Predlog spremembe 166
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
"2. Ob popolnem upoštevanju ustreznih 
določb Pogodbe, zlasti člena 86, lahko 
države članice v splošnem gospodarskem 
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interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v 
elektroenergetskem sektorju, obveznosti 
javnih storitev, ki se lahko nanašajo na 
varnost, vključno z zanesljivo oskrbo, 
rednost, kakovost in […] varstvo okolja, 
skupaj z energetsko učinkovitostjo in 
zaščito podnebja.

Or. en

(Spremeni se člen 3, odstavek 2 Direktive 2003/54/ES, dopolnjen z novimi elementi.)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se sklicevanje na cene dobaviteljev ne upošteva pri 
obveznostih javnih storitev, temveč pri obravnavi ranljivih porabnikov, kar bi zagotovilo, da 
bi bili ukrepi v zvezi s cenami dobaviteljev usmerjeni na najbolj ranljive porabnike. Z 
natančnejšim usmerjanjem bi na koncu največ koristi imeli tisti, ki najbolj potrebujejo varstvo 
potrošnikov.

Predlog spremembe 167
Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3(3) se pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim:
"3. Države članice zagotovijo, da vsi 
gospodinjski odjemalci in, če se državam 
članicam to zdi primerno, mala podjetja 
(namreč podjetja z manj kot 50 
zaposlenimi in z letnim prometom ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 
10 milijonov EUR) in energetsko 
intenzivne dejavnosti, kot je opredeljeno v 
členu 17(1) Direktive Sveta 2003/96/ES z 
dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev 
energentov in električne energije1, uživajo 
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univerzalne storitve, to je pravico do 
oskrbe na njihovem območju z 
električno energijo določene kakovosti 
po zmernih, lahko in jasno primerljivih 
in preglednih cenah. Da bi države 
članice zagotovile ponudbo univerzalnih 
storitev, lahko imenujejo dobavitelja 
zadnje instance. Države članice naložijo 
distribucijskim podjetjem obveznost 
povezave njihovih odjemalcev na 
omrežje pod pogoji in po tarifah, ki so 
določene v skladu s postopkom iz člena 
23(2). Nič v tej direktivi državam 
članicam ne preprečuje krepitve 
položaja domačih malih in srednje 
velikih odjemalcev na trgu s 
pospeševanjem možnosti prostovoljnega 
povezovanja zaradi zastopanja te 
skupine odjemalcev."
1 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.

Direktiva, kakor je bila nazadnje 
spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL 
L 157, 30.4.2004, str. 100)."

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 3, odstavek 3 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati tudi energetsko intenzivne dejavnosti.

Predlog spremembe 168
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3(3) se pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim:
"3. Države članice zagotovijo, da vsi 
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gospodinjski odjemalci … uživajo 
univerzalne storitve, to je pravico do 
oskrbe na njihovem območju z 
električno energijo določene kakovosti 
po … lahko in jasno primerljivih, 
preglednih in nediskriminatornih cenah. 
Ti odjemalci imajo dostop do izbire, 
poštenosti, zastopanja in odškodnine. 
Kakovost storitev je bistvena sestavina 
nalog elektroenergetskih podjetij. Da bi 
države članice zagotovile ponudbo 
univerzalnih storitev, lahko imenujejo 
dobavitelja zadnje instance. Države 
članice naložijo distribucijskim 
podjetjem obveznost povezave njihovih 
odjemalcev na omrežje pod pogoji in po 
tarifah, ki so določene v skladu s 
postopkom iz člena 23(2). Nič v tej 
direktivi državam članicam ne 
preprečuje krepitve položaja domačih 
malih in srednje velikih odjemalcev na 
trgu s pospeševanjem možnosti 
prostovoljnega povezovanja zaradi 
zastopanja te skupine odjemalcev."

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 3, odstavek 3 Direktive 2003/54/ES)

Predlog spremembe 169
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3(3) se pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim: 
"(3) Države članice zagotovijo, da vsi 
gospodinjski odjemalci in, ko države 
članice menijo, da je to primerno, mala 
podjetja (namreč podjetja z manj kot 50 
zaposlenimi in z letnim prometom ali 
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letno bilančno vsoto, ki ne presega 
10 milijonov EUR), uživajo univerzalne 
storitve, to je pravico do oskrbe na 
njihovem območju z električno energijo 
določene kakovosti po zmernih, na 
stroških temelječih ter lahko in jasno 
primerljivih, preglednih cenah. Da bi 
države članice zagotovile ponudbo 
univerzalnih storitev, lahko imenujejo 
dobavitelja zadnje instance. Države 
članice naložijo distribucijskim 
podjetjem obveznost povezave njihovih 
odjemalcev na omrežje pod pogoji in po 
tarifah, ki so določene v skladu s 
postopkom iz člena 23(2). Nič v tej 
direktivi državam članicam ne 
preprečuje krepitve položaja domačih 
malih in srednje velikih odjemalcev na 
trgu s pospeševanjem možnosti 
prostovoljnega povezovanja zaradi 
zastopanja te skupine odjemalcev."

Or. de

Obrazložitev

V skladu z osnovnim načelom tržne ekonomije morajo cene temeljiti na dejanskih stroških.
Zato je škodljivo za razvijajoči se energetski trg, da so cene za porabnike nižje od dejanskih 
stroškov, saj bi v tem primeru morali iskati druga sredstva za pokrivanje razlik.

Ta predlog spremembe naj bi zamenjal predloga sprememb 15 in 16, ki jih je vložila Eluned 
Morgan.

Predlog spremembe 170
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V členu 3 se doda naslednji odstavek:
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"(3a) Države članice morajo zagotoviti, da 
bodo imeli vsi odjemalci pravico do 
dobave električne energije na osnovi 
sporazuma z dobaviteljem ne glede na to, 
v kateri državi članici je registriran. 
Države članice morajo zato sprejeti vse 
potrebne ukrepe, da bi zagotovile, da 
dobaviteljem, ki so registrirani v svoji 
državi izvora, ni treba izpolnjevati 
dodatnih pogojev." 

Or. de

Obrazložitev

Dobavitelji morajo za dobavo odjemalcem v vsaki državi članici izpolnjevati drugačne 
pogoje. Različna tržna pravila in pravne zahteve občutno omejujejo dostop na trg. Za 
neomejen dostop na trg bi bilo treba uporabiti načelo države izvora, tj. dobavitelju, 
registriranemu kot dobavitelju v neki državi članici, bi moralo biti omogočeno, da dobavlja 
energijo odjemalcem v drugih državah članicah, ne da bi za to moral izpolnjevati dodatne 
pogoje.

Predlog spremembe 171
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

„(3b) Države članice morajo zagotoviti, da 
so odjemalci upravičeni do:
(a) zamenjave dobavitelja v roku dveh 
tednov, ob upoštevanju pogojev iz 
sporazuma o dobavi, in
(b) prejemanja vseh podatkov o porabi.

Treba je zagotoviti, da so ti postopki 
dostopni vsem akterjem na trgu brez 
diskriminacije glede na stroške, vloženi 
trud ali čas.“
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Or. de

Obrazložitev

Kadar je zamenjava dobavitelja za odjemalce zapletena in dolgotrajna, lahko to negativno 
vpliva na njihovo pripravljenost zamenjati dobavitelja. Odjemalcem bi bilo treba zato 
zagotoviti nediskriminiran dostop do njihovih podatkov in enostaven postopek zamenjave.
Tudi proces prehoda bi moral potekati čim hitreje, v idealnem primeru ne več kot dva tedna.

Predlog spremembe 172
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

Države članice morajo opredeliti 
pomanjkanje energije na nacionalni 
ravni. Regulativni organi in drugi akterji 
na trgu morajo biti vključeni v postopek 
posvetovanja v zvezi s tem.“

Or. de

Obrazložitev

Predlogi sprememb o pomanjkanju energije, ki jih je vložila poročevalka Eluned Morgan, po 
našem mnenju posegajo v pristojnosti držav članic (načelo subsidiarnosti). Ta predlog 
spremembe zato mišljen kot alternativa predlogoma sprememb 14 in 18. Pomanjkanja 
energije ne bi smel obravnavati energetski trg, ampak socialna zakonodaja. Vsekakor pa gre 
za vprašanje na nacionalni ravni.
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Predlog spremembe 173
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
"5. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zaščitijo končne odjemalce in 
poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne 
ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev, 
skupaj s primernimi ukrepi, ki 
preprečujejo odklop , kot so npr. plačilni 
pogoji.

Or. en

(Spremeni se člen 3, odstavek 5 Direktive 2003/54/ES, dopolnjen z novimi elementi.)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se sklicevanje na cene dobaviteljev ne upošteva pri 
obveznostih javnih storitev, temveč pri obravnavi ranljivih porabnikov, kar bi zagotovilo, da 
bi bili ukrepi v zvezi s cenami dobaviteljev usmerjeni na najbolj ranljive porabnike. Z 
natančnejšim usmerjanjem bi na koncu največ koristi imeli tisti, ki najbolj potrebujejo varstvo 
potrošnikov.

Predlog spremembe 174
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
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„5a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za obravnavo pomanjkanja 
energije v nacionalnih akcijskih načrtih, 
da se bo število ljudi, ki jim primanjkuje 
energije, dejansko zmanjšalo, in o teh 
ukrepih obvestijo Komisijo. Da zagotovijo 
izpolnjevanje obveznosti, ki veljajo za 
univerzalne storitve, in obveznosti javnih 
storitev, lahko uporabijo celostni pristop. 
Ti ukrepi lahko vključujejo posebne tarife 
za ranljive odjemalce in posamezna 
gospodinjstva ter obsegajo izboljšanje 
energetske učinkovitosti in usmerjeno 
socialno pomoč za skupine porabnikov z 
nizkimi dohodki. Komisija določi 
kazalnike za spremljanje vpliva teh 
ukrepov na pomanjkanje energije. Ti 
ukrepi ne ovirajo odpiranja trga iz člena 
21."

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da v Evropski uniji problem pomanjkanja energije narašča, mora predlog to 
vprašanje obravnavati in vsem Evropejcem zagotoviti energijo po dostopni ceni.

Predlog spremembe 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 g (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1g) V členu 3(6) se uvodni del nadomesti 
z naslednjim:
“6. Države članice zagotovijo, da 
dobavitelji električne energije v računih 
ali ob računih in v vsem reklamnem in 
promocijskem gradivu za končne 
porabnike posebej navedejo:"



AM\713546SL.doc 67/107 PE404.393v01-00

SL

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 3, odstavek 6, pododstavek 1 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Informacije o vplivu proizvodnje električne energije na okolje bi morale biti jasno navedene v 
reklamenm in promocijskem gradivu, tako da jih potrošniki ne bi iskali drugje. Podobne 
zahteve veljajo tudi drugod, na primer pri prodaji avtomobilov ali bele tehnike.

Predlog spremembe 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1h) V členu 3(6) se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:
"(b) […] podatki o vplivih na okolje, 
izraženi vsaj z emisijami CO2 in 
radioaktivnimi odpadki, ki so rezultat 
proizvodnje električne energije iz 
skupne sestave goriv, ki jih je dobavitelj 
koristil v predhodnem letu […]."

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 3, odstavek 6, točka (b) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Informacije o vplivu proizvodnje električne energije na okolje bi morale biti jasno navedene v 
reklamenm in promocijskem gradivu, tako da jih potrošniki ne bi iskali drugje. Podobne 
zahteve veljajo tudi drugod, na primer pri prodaji avtomobilov ali bele tehnike.
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Predlog spremembe 177
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1i) V členu 3 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim:
"7. Države članice z ustreznimi ukrepi 
uresničujejo cilje socialne in 
gospodarske kohezije ter varstva okolja, 
ki lahko vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost/uravnavanje 
povpraševanja in sredstva za boj proti 
spremembam podnebja, npr tudi s 
spodbujanjem prenove obstoječih 
stanovanjskih zgradb, in za zanesljivo 
oskrbo. Ti ukrepi lahko zlasti zajemajo 
zagotavljanje zadostnih ekonomskih 
spodbud z uporabo, kjer to ustreza, vseh 
obstoječih nacionalnih orodij in orodij 
Skupnosti za vzdrževanje in izgradnjo 
potrebne omrežne infrastrukture, 
skupaj z zmogljivostmi za medsebojno 
povezovanje."

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 7, odstavek 3 Direktive 2003/54/ES.)

Predlog spremembe 178
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1i) V členu 3 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim:
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"7. Države članice z ustreznimi ukrepi 
uresničujejo cilje socialne in 
gospodarske kohezije ter varstva okolja 
…, ukrepe za energetsko 
učinkovitost/uravnavanje povpraševanja 
ter sredstva za boj proti spremembam 
podnebja in za zanesljivo oskrbo. Ti 
ukrepi lahko zlasti zajemajo 
zagotavljanje zadostnih ekonomskih 
spodbud z uporabo, kjer to ustreza, vseh 
obstoječih nacionalnih orodij in orodij 
Skupnosti za vzdrževanje in izgradnjo 
potrebne omrežne infrastrukture, 
skupaj z zmogljivostmi za medsebojno 
povezovanje. Če države članice z 
zakonodajo ali drugimi političnimi 
odločitvami zmanjšajo zmogljivost varne 
proizvodnje energije in energije, ki ne 
temelji na fosilnih gorivih, se morajo 
odločiti za ustrezno večji delež 
oblnovljivih virov energije in na ta način 
prispevati k zmanjšanju emisij CO2 ter 
zagotoviti, da se notranji trg ne bo 
spremenil."

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 7, odstavek 3 Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Nujno je treba ohraniti spodbude za naložbe v proizvodnjo energije brez emisij CO2, da se 
zagotovi zadovoljitev povpraševanja po energiji.

Predlog spremembe 179
Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1i) V členu 3 se odstavek 7 nadomesti z 
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naslednjim:
"7. Države članice z ustreznimi ukrepi 
uresničujejo cilje socialne in 
gospodarske kohezije ter varstva okolja, 
ki lahko vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost/uravnavanje 
povpraševanja in sredstva za boj proti 
spremembam podnebja in za zanesljivo 
oskrbo. Ti ukrepi lahko zlasti zajemajo 
zagotavljanje zadostnih ekonomskih 
spodbud z uporabo, kjer to ustreza, vseh 
obstoječih nacionalnih orodij in orodij 
Skupnosti za vzdrževanje in izgradnjo 
potrebne omrežne infrastrukture, 
skupaj z zmogljivostmi za medsebojno 
povezovanje. Države članice lahko v 
skladu s Pogodbo o ES podpirajo 
dolgoročne sporazume med odjemalci 
energije in dobavitelji, ki prispevajo k 
boljši proizvodnji in distribuciji energije, 
hkrati pa odjemalcem zagotavljajo pošten 
delež od dobička, kolikor ti sporazumi
lahko prispevajo k čim višjim vlaganjem 
na področju energije.”

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 7, odstavek 3 Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Države članice bi morale igrati pomembno vlogo in odjemalcem zagotoviti delež dobička.

Predlog spremembe 180
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1i) V členu 3 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim: 
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"7. Države članice z ustreznimi ukrepi 
uresničujejo cilje socialne in 
gospodarske kohezije, zlasti da 
preprečijo diskriminacijo odjemalcev z 
nizkim dohodkom in tistih v oddaljenih 
regijah, ter varstva okolja, … ukrepe 
za energetsko učinkovitost/uravnavanje 
povpraševanja ter sredstva za boj proti 
spremembam podnebja in za zanesljivo 
oskrbo. Ti ukrepi lahko zlasti zajemajo 
zagotavljanje zadostnih ekonomskih 
spodbud z uporabo, kjer to ustreza, vseh 
obstoječih nacionalnih orodij in orodij 
Skupnosti za vzdrževanje in izgradnjo 
potrebne omrežne infrastrukture, 
skupaj z zmogljivostmi za medsebojno 
povezovanje.“

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 7, odstavek 3 Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Da se izognemo diskriminaciji odjemalcev v oddaljenih regijah (otoškim in gorskim regijam).

Predlog spremembe 181
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1i)Člen 3(7) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"7. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za izpolnitev ciljev glede socialne 
in gospodarske kohezije ter varstva 
okolja, ki lahko vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost/obvladovanje 
povpraševanja ter sredstva za boj proti 
spremembam podnebja, in glede 
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zanesljivosti oskrbe. Ti ukrepi lahko 
zajemajo zagotavljanje primernih 
ekonomskih spodbud z uporabo, kjer to 
ustreza, vseh obstoječih nacionalnih 
orodij in orodij Skupnosti za 
vzdrževanje in izgradnjo potrebne 
omrežne infrastrukture, vključno z 
zmogljivostmi za medsebojno 
povezovanje. Države članice lahko v 
skladu s Pogodbo spodbujajo dolgoročne 
sporazume in združenja za odkup med 
odjemalci in dobavitelji, ki prispevajo k 
boljši proizvodnji in distribuciji električne 
energije, hkrati pa odjemalcem 
zagotavljajo pošten delež od dobička, v 
kolikor te pogodbe prispevajo k čim višjim 
vlaganjem v sektor.

Or. fr

(Dodajanje novih elementov k členu 3(7) Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Treba je upoštevati pozitivni učinek dolgoročnih sporazumov in združenj za odkup na razvoj 
proizvodnih zmogljivosti in konkurence.

Predlog spremembe 182
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 j (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1j) V člen 3 se vstavi odstavek 7a:

„7a. „Da se spodbudi energetska 
učinkovitost in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulatorni organi pooblastijo dobavitelje 
za uvedbo formul za določitev cen, pri 
čemer se za večjo stopnjo porabe 
zaračunava višja cena." Prvi, najnižji 
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cenovni razred je skladen z osnovno 
količino energije, potrebne za ogrevanje 
ločenega doma in osnovne funkcije, kot 
sta osvetljava in kuhanje. Osnovna 
količina se lahko razlikuje med 
gospodinjstvi z enim ali več stanovalci.
Stpnje v razredu ali razredih nad osnovno 
količino so bistveno višje kot osnovna 
stopnja.“

Or. nl

(Doda se nov odstavek k členu 3 Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Diferencirane cene energije spodbujajo za učinkovito rabo energije in zagotavljajo, da imajo 
vsi dostop do osnovne količine energije po nizki ceni.

Predlog spremembe 183
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 j (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1j) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
„7a. Da se spodbudi energetska 
učinkovitost in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulativni organi pooblastijo 
elektroenergetska podjetja za uvedbo tarif 
za večjo stopnjo porabe in določijo jasne 
cilje za spodbujanje ravnanja, 
usmerjenega k energetski učinkovitosti, za 
zmanjšanje povpraševanja po električni 
energiji v gospodinjstvih in s tem 
povezanih emisij CO2 ter za znižanje 
stroškov energije v gospodinjstvih, kjer 
primanjkuje energije.

Or. en
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(Dodajanje novega odstavka k  členu 3 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

S takšnim modelom tarif bi se sedanji model določanja cen popolnoma spremenil. Medtem ko 
si prizadevamo, da bi zmanjšali porabo energije, sedanji model določanja cen nagrajuje 
odjemalce tako, da plačujejo manj, če porabijo več energije. Ta model bi moral biti 
stroškovno nevtralen za elektroenergetska podjetja, vendar bi moral spodbujati energetsko 
učinkovitost. Uveljavil se bo, ko se bodo začeli uporabljati inteligenti električni števci.

Predlog spremembe 184
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 j (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1j) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"7a. Da se spodbudi energetska 
učinkovitost in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulativni organi pooblastijo dobavitelje 
električne energije za uvedbo formul za 
določitev cen, ki se opirajo na stopenjsko 
porast tarif, pri čemer se za večjo stopnjo 
porabe zaračunava višja cena."

Or. en

Predlog spremembe 185
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1j (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1j) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"7a. Nacionalni regulativni organi 
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spodbujajo dobavitelje električne energije, 
da uvedejo formule za določitev cen, ki 
spodbujajo energetsko učinkovitost in kar 
se da nizke stroške."

Or. en

(Dodajanje odstavka k  členu 3 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Formule za določitev cen morajo zagotoviti energetsko učinkovitost in nizke cene.

Predlog spremembe 186
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 k (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) V člen 3 se vstavi odstavek 9:

„9a. Kadar je dokazljivo, da so 
elektroenergetska podjetja prenesla 
stroške za brezplačno dodeljene certifikate 
iz sistema za trgovanje z emisijami na 
odjemalce, lahko države članice od teh 
podjetij zahtevajo povrnitev teh stroškov, 
tako da jih dodatno obdavčijo. Tako 
pridobljeni dohodek je treba v državi 
članici, ki davke pobere, uporabiti za 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
kot nadomestila energetsko intenzivnim 
panogam, ki so jih nepotrebno visoke cene 
električne energije zaradi pomanjkanja 
učinkovite konkurence na trgu z 
električno energijo postavlile v neugoden 
položaj.“

Or. nl

(Doda se nov odstavek k členu 3 Direktive 2003/54/ES.)
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Obrazložitev

Visoke cene energije, ki so posledica slabo delujočega trga z električno energijo, lahko 
škodijo konkurenčnosti podjetij, ki delujejo na mednarodnem trgu. Primerno jim je dodeliti 
neko nadomestilo.

Predlog spremembe 187
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 3 se doda odstavek 10: črtano
"10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

Or. en

Obrazložitev

Črtanje postopka komitologije.

Predlog spremembe 188
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V členu 3 se doda odstavek 10: črtano

„10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
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spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije za sprejetje smernic v skladu z „regulativnim postopkom s pregledom“ 
znatno omejuje pravice Parlamenta in bi ga bilo treba zavrniti.

Predlog spremembe 189
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V členu 3 se doda odstavek 10: črtano

„10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

Or. de

Obrazložitev

Namen predlaganega postopka komitologije je omejiti vpliv Parlamenta. To bi pomeni, da bi 
bile iz demokratičnega zakonodajnega postopka izvzete pomembne odločitve, ki oblikujejo 
notranji energetski trg. Glede na to, da bi rezultat postopka komitologije lahko imel zelo 
daljnosežne posledice in bi takšni temeljni predpisi vplivali na vsebino predpisov o ločevanju, 
ki veljajo za upravljavce distribucijskih omrežij, je treba ta predlog s temeljnega vidika 
zavrniti.
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Predlog spremembe 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 3 se doda odstavek 10: črtano
"10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija bo v okviru postopka komitologije sprejela smernice za obvezne javne 
storitve, univerzalne storitve, ukrepe za varstvo ranljivih potrošnikov, izmenjujoče se postopke 
in za razkritje informacij. Da bi bile različne nacionalne zakonodaje povsem usklajene, se vsi 
navedeni ukrepi sprejmejo ob sodelovanju Sveta in Evropskega parlamenta, saj bi 
prekomerna uporaba postopka komitologije utegnila povečati regulativno negotovost.

Predlog spremembe 191
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V členu 3 se doda odstavek 10: črtano

„10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
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pregledom iz člena 27b(3).“

Or. de

Obrazložitev

Določbe, ki so potrebne v zvezi z varstvom potrošnikov, bi morale biti določene v sami 
direktivi. Pooblastilo za sprejemanje smernic zato ni potrebno.

Predlog spremembe 192
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

"10. Komisija lahko po ustreznem 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi
sprejme smernice za izvajanje tega člena. 
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).“

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da bodo pri razvoju in izvajanju takšnih 
smernic upoštevana načela dobre ureditvene prakse.

Predlog spremembe 192
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

"10. Po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi Komisija lahko sprejme smernice 
za izvajanje tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

Or. en en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da bodo pri razvoju in izvajanju takšnih 
smernic upoštevana načela dobre ureditvene prakse.

Predlog spremembe 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
„10a. Države članice zagotovijo, da 
pogodbe o oskrbi z energijo z 
gospodinjskimi odjemalci s priključitveno 
zmogljivostjo manj kot 10 kW ne uvajajo 
fiksnih najnižjih cen ne glede na količino, 
temveč odražajo spremenljive cenovne 
komponente, odvisne od porabljenih 
količin.“

Or. en en

(Dodajanje novega odstavka 10a k členu 3 Direktive 2003/54/ES)
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Obrazložitev

Ker so stroški priključitve in merjenja del regulirane dejavnosti distribucije, ni osnove za to, 
da bi pogodbe z domačimi odjemalci vsebovale fiksne premije. Pri domačih odjemalcih s 
priključitveno zmogljivostjo več kot 10 kW je fiksna cenovna komponenta upravičena za 
stroške, ki nastajajo zaradi potrebe po uravnoteženju v konicah. Ta ukrep bo zagotovil tudi 
večjo preglednost cen, ker bo cena za večino domačih odjemalcev vsebovala en sam 
parameter.

Predlog spremembe 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
„10b. Da bi odjemalcem pomagale znižati 
stroške energije, države članice 
zagotovijo, da se najmanj 2 % skupnih 
prihodkov od električne energije , ki jo 
porabijo domači odjemalci, porabi za 
financiranje energetske učinkovitosti, 
zagotovijo pa tudi programe merjenja na 
strani povpraševanja za domače 
odjemalce. Zasebna in javna 
elektroenergetska podjetja, družbe za 
energetske storitve, regionalni in lokalni 
organi ter nevladne organizacije lahko ta 
sklad zaprosijo za (so)financiranje 
spodbujanja programov učinkovite 
energije za domače odjemalce s posebnim 
poudarkom na ranljivih odjemalcih. 
Upravljanje in podrobnosti glede 
dodeljevanj teh skladov se določajo v 
skladu z načelom subsidiarnosti.“

Or. en en

(Doda se  novi odstavek 10b k členu 3 Direktive 2003/54/ES)
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Obrazložitev

Na liberaliziranem trgu z električno energijo obstaja težnja povečanja povpraševanja po 
električni energiji. Ker so transakcijski stroški uvajanja storitev učinkovite rabe energije za 
domače odjemalce višji kot za odjemalce večjih količin električne energije, je najboljši način 
spodbujanja energetske učinkovitosti na tej ravni ustanovitev sklada. S to vrsto instrumenta 
so bili v smislu varovanja okolja, stroškov in odpiranja novih delovnih mest doseženi izjemno 
pozitivni rezultati na Danskem, v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v številnih državah ZDA.

Predlog spremembe 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Člen 4 se nadomesti z naslednjim:
Države članice zagotovijo spremljanje 
zanesljivosti oskrbe. Če države članice to 
ocenijo kot primerno, lahko to nalogo 
zaupajo regulativnemu organu iz člena 
23(1). Spremljanje mora zlasti pokrivati 
ravnotežje med ponudbo in 
povpraševanjem na nacionalnem trgu, 
[...] vključno z natančno napovedjo [...] 
povpraševanja v prihodnosti in 
razpoložljivih zalog, predvidene dodatne 
zmogljivosti, ki se načrtujejo ali gradijo, 
kakovost in raven vzdrževanja omrežij, 
dostop porazdeljene in mikro proizvodnje,
kakor tudi ukrepe ob konični 
obremenitvi in izpadu enega ali več 
dobaviteljev. Pristojni organi morajo 
vsako leto najpozneje do 31. julija 
objaviti poročilo s pregledom ugotovitev, 
ki so rezultat spremljanja teh vprašanj, 
in kakršne koli sprejete ali predvidene 
ukrepe, ki zadevajo ta vprašanja, ter 
poročilo takoj poslati Komisiji.

Or. en en
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(Dodajo se elementi v zvezi z napovedmi k členu 4, odstavek 3 Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Da bi uresničili cilje, povezane z zanesljivostjo oskrbe, je pričakovati večjo odvisnost od 
distribuirane in mikro proizvodnje. Takšen razvoj dogodkov zahteva nediskriminatoren 
dostop do omrežij, ki se zagotovi s spremljanjem.

Predlog spremembe 196
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
ČLEN –5 - a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5-a

Države članice zagotovijo, da so tehnična 
operativna merila določena in da so 
izdelana ter javnosti dostopna tehnična 
pravila, ki vzpostavljajo ustrezne ravni 
zanesljivosti in varnosti, ter določajo 
operativne zahteve za delovanje 
proizvodnih naprav, distribucijskih 
omrežij, neposredno priključenih naprav 
odjemalcev, povezovalnih daljnovodov in 
neposrednih daljnovodov. Ta tehnična 
pravila zagotavljajo skladno delovanje 
omrežij in morajo biti objektivna ter 
nepristranska. Če Agencija meni, da je 
potrebna uskladitev teh pravil, ustrezno 
svetuje zadevnim nacionalnim 
regulativnim organom.“

Or. en en

Obrazložitev

Člen 5 obravnava samo vprašanja, povezana s priključevanjem, čeprav so druge operativne 
zadeve (npr. faza po priključitvi) enako pomembne in bi jih bilo treba tu obravnavati.
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Predlog spremembe 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 
o pogojih za dostop do omrežja za 
čezmejne izmenjave električne energije.“

1. Države članice sodelujejo med seboj, da 
bi svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.

1a. Ko se več držav članic sooči z resnimi 
ovirami pri sodelovanju na regionalni 
ravni, lahko Komisija na njihovo skupno 
prošnjo in ob soglasju zadevnih držav 
članic imenuje regionalnega 
koordinatorja. 
1b. Regionalni koordinator na regionalni 
ravni spodbuja sodelovanje med 
nacionalnimi regulativnimi organi in 
drugimi pristojnimi javnimi organi, 
upravljavci omrežja, borzo električne 
energije, uporabniki omrežja in tržnimi 
udeleženci. Zlasti:
(a) spodbuja nove učinkovite naložbe v 
medsebojno povezovanje. V ta namen 
upravljavcem prenosnih omrežij pomaga 
pri izdelavi načrta medsebojnega 
regionalnega povezovanja in prispeva k 
uskladitvi njihovih odločitev za naložbe 
ter po potrebi odprtega razpisnega 
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postopka;
(b) spodbuja učinkovito in varno uporabo 
omrežij. V ta namen prispeva k 
usklajevanju med upravljavci prenosnih 
omrežij, nacionalnimi regulativnimi 
organi in drugimi pristojnimi 
nacionalnimi javnimi organi pri pripravi 
skupnega dodeljevanja in skupnih 
zaščitnih mehanizmov;
(c) vsako leto predloži Komisiji in 
zadevnim državam članicam poročilo o 
napredku, doseženem v regiji, ter o 
težavah ali ovirah, ki bi lahko takšen 
napredek ovirale.

Or. en en

Obrazložitev

Regionalni koordinatorji bi lahko imeli pomembno vlogo pri omogočanju dialoga med 
državami članicami, še zlasti glede čezmejnih naložb.

Predlog spremembe 198
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 

1. Države članice in regulativni organi 
sodelujejo med seboj, da bi svoje 
nacionalne trge integrirali vsaj na eni ali 
več regionalnih ravneh. Države članice 
zlasti spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
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električne energije. dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.

Or. de

Obrazložitev

EU si prizadeva za vzpostavitev čezmejnih tržnih regij. Uskladitev vseh postopkov izmenjave 
informacij je zato nujno potrebna. Na liberaliziranem trgu so delujoči postopki izmenjave 
informacij predpogoj za načrtovanje, kliring, obračunavanje, menjavo dobavitelja itd.
Odsotnost usklajenih postopkov izmenjave informacij ovira vzpostavitev čezmejnih tržnih 
regij.

Predlog spremembe 199
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.“

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.
Geografsko območje, ki ga vključuje 
regionalno sodelovanje, omenjeno v tem 
členu, se ujema z geografskimi območji, 
kot so opredeljena v členu 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije, tudi če lahko to 
sodelovanje vključuje tudi druga 
območja.“

Or. es

Obrazložitev

Poleg upoštevanja, da o tej temi obstajajo pravila Skupnosti, se je treba izogibati temu, da bi 
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Komisija v prihodnosti vsiljevala geografska območja sodelovanja ali da bi se nekatere 
države članice odločile razširiti svoje mehanizme in jih vsiljevale drugim državam članicam.

Predlog spremembe 200
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 
o pogojih za dostop do omrežja za 
čezmejne izmenjave električne energije.

Države članice in nacionalni regulativni 
organi sodelujejo med seboj, da bi svoje 
nacionalne trge integrirali najprej na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni, da oblikujejo 
konkurenčen evropski trg, pospešijo 
uskladitev svojega pravnega in 
regulativnega okvira in še zlasti integrirajo 
elektroenergetske otoke, trenutno prisotne 
v Uniji.

Or. en en

Obrazložitev

Regionalni trgi bi morali pomeniti prvi korak v smeri v celoti integriranega evropskega trga 
in Evropska komisija jih ne bi smela geografsko opredeliti. 

Predlog spremembe 201
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.

Države članice in nacionalni regulativni 
organi sodelujejo med seboj, da bi svoje 
nacionalne trge integrirali z namenom, da 
se vzpostavijo upravljavci regionalnih 
prenosnih omrežij ter s tem konkurenčen 
evropski trg in omogoči uskladitev 
njihovega zakonskega in regulativnega 
okvira. Geografsko območje, ki ga 
vključujejo regionalni upravljavci 
prenosnih omrežij, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.

Or. en en

Obrazložitev

Vzpostavitev regionalnih upravljavcev prenosnih omrežij je pomembna zato, ker bi ti bolje 
razumeli razvojne potrebe v regionalnih čezmejnih infrastrukturah in bili sposobni razrešiti 
ozka grla na regionalnih trgih. S ciljem 20 % obnovljive energije je postala potreba po 
razvoju infrastrukture ter širitvi in krepitvi omrežij zares pomembno vprašanje. V takšnem 
razvojnem procesu bi vzpostavitev upravljavcev prenosnih omrežij zagotovila 
najučinkovitejše soočanje z razmerami.

Predlog spremembe 202
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 

Pristojni organi in nacionalni regulativni 
organi držav članic sodelujejo med seboj, 
da bi svoje nacionalne trge integrirali vsaj 
na regionalni ravni. Spodbujajo zlasti
sodelovanje upravljavcev omrežij na 
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svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.

regionalni ravni ter zbliževanje in
doslednost svojega pravnega in 
regulativnega okvira. Države članice 
spodbujajo tudi sodelovanje med 
nacionalnimi regulativnimi organi na 
čezmejni in regionalni ravni. Geografsko 
območje, ki ga vključujejo regionalna 
sodelovanja, se sklada z geografskimi 
območji, kot jih opredeljuje Komisija v 
skladu s členom 2h(3) Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.

Or. en en

Obrazložitev

Namen besedila je ustrezno zaobjeti potrebo po tem, da bi zakonodaja držav članic resnično 
spodbujala sodelovanje nacionalnih regulativnih organov na čezmejni in regionalni ravni.

Predlog spremembe 203
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 

Države članice in nacionalni regulativni 
organi sodelujejo med seboj, da bi svoje 
nacionalne trge integrirali vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
zagotovijo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni, da bi se 
oblikoval konkurenčen evropski trg in 
pospešila uskladitev njihovega pravnega in 
regulativnega okvira. Geografsko območje, 
ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, 
se sklada z geografskimi območji, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1228/2003 
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električne energije. Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. junija 2003 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije.

Or. en en

Obrazložitev

Glede na izkušnje je za oblikovanje vseevropskega trga z energijo potreben vmesni korak, in 
sicer regionalno povezovanje.

Sodelovanje na regionalni ravni je bistvenega pomena, zato odgovornost zanj ne bi smele 
nositi le države članice, temveč tudi regulatorji in zainteresirane strani. Še posebej bi bilo 
treba zagotoviti, da upravljavci omrežij okrepijo medsebojno sodelovanje, saj je njihova 
vloga pri pospeševanju trgov ter upravljanju prenosnih omrežij in njihovem razvoju ključnega 
pomena. Priti bi moralo do integracije funkcij delovanja omrežij na regionalni ravni.

Predlog spremembe 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge uskladile in 
integrirale vsaj na regionalni ravni. Države 
članice zlasti spodbujajo sodelovanje 
upravljavcev omrežij na regionalni ravni 
ter doslednost svojih pravnih in 
regulativnih okvirov. Geografsko območje, 
ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, 
se sklada z geografskimi območji, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1228/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. junija 2003 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije.

Or. en en
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Obrazložitev

Prednostna naloga je uskladitev nacionalnih regulativnih okvirov in vzpostavitev skupnih 
enakih pogojev v skladu z najboljšimi praksami, tudi preko regionalnega sodelovanja. Ni več, 
na primer, sprejemljivo, da morajo nekateri upravljavci upoštevati stroge omejitve na 
njihovih nacionalnih trgih, medtem ko imajo drugi na svojih izjemno ugodne pogoje in lahko 
to konkurenčno prednost izkoristijo za širitev na sosednje trge.

Predlog spremembe 205
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za 
dostop do omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije.“

1. Pristojni nacionalni organi in 
nacionalni regulativni organi sodelujejo 
med seboj, da bi svoje nacionalne trge 
integrirali vsaj na regionalni ravni.
Spodbujajo zlasti sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter skladnost in 
doslednost svojega pravnega in 
regulativnega okvira. Geografsko območje, 
ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, 
se sklada z geografskimi območji, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1228/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja 
za čezmejne izmenjave električne energije.

Or. fr

Obrazložitev

Regionalno sodelovanje računa na udeležbo in delovanje držav članic, zlasti njihovih 
organov in nacionalnih regulativnih organov. Regionalne pobude skušajo tudi uskladiti 
različne nacionalne ureditvene in pravne okvire: tako bodo omogočile povezovanje in 
dokončno oblikovanje notranjega trga.
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Predlog spremembe 206
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Glede na cilj, ki je doseči regionalno 
sodelovanje, določeno v odstavku 1, 
države članice spodbujajo in podpirajo 
vsakršno sodelovanje med upravljavci 
prenosnih omrežij ter nacionalnimi 
regulativnimi organi, katerega cilj je 
uskladiti dostop in pravila za izravnavo 
(da bi se integrirala izravnalna območja), 
znotraj držav članic in med več sosednjimi 
državami članicami v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1228/2003/ES. 
Sodelovanje med zadevnimi upravljavci 
prenosnih sistemov ima lahko obliko 
skupne strukture za pokrivanje več 
sosednjih področij. V tem primeru države 
članice zagotovijo, da je ta skupna 
struktura upravljavcev prenosnih omrežij 
skladna členoma 8 in 10a.“

Or. en en

(Doda se nov odstavek 1a k členu 5a Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Za izgradnjo večjih in likvidnejših trgov je potrebno dosledno usmerjanje. Čeprav lahko 
prostovoljno sodelovanje upravljavcev omrežij na regionalni ravni tudi prinese rezultate, 
vseeno menimo, da je za delovanje regionalnih omrežij potreben trdnejši okvir. Možnost, da 
se končno določi regionalni upravljavec omrežja, mora ponuditi direktiva. Da bi zrasel 
resnično vseevropski trg, je nujno zagotoviti tudi medregionalno sodelovanje.
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Predlog spremembe 207
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„1a. „Agencija sodeluje z nacionalnimi 
regulativnimi organi in upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s poglavjem 
IV te direktive, da zagotovi približevanje 
regionalnih regulativnih okvirov in tako 
ustvari konkurenčen evropski trg. Če 
Agencija meni, da so potrebna zavezujoča 
pravila o takem sodelovanju, da ustrezna 
priporočila. Na regionalnih trgih postane 
agencija odgovorni regulativni organ.“

Or. en en

(Doda se nov odstavek 1a k členu 5a Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Za učinkovit evropski trg je tesno in uspešno sodelovanje med agencijo in nacionalnimi 
regulativnimi organi izjemnega pomena.

Predlog spremembe 208
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Členu 5a se doda naslednji odstavek:
"1a. Za povečanje varne in zanesljive 
čezmejne izmenjave električne energije 
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upravljavci prenosnih omrežij v vsakem 
regionalnem območju iz člena 2h(3) 
Uredbe (ES) št. 1228/2003 ustanovijo 
koordinacijski center, ki bo:
(i) nudil skupno platformo za obveščanje 
v nujnih primerih;
(ii) izvedel regionalne študije o stanju 
prezasedenosti na mejah."

Or. fr

(Dodajanje novega odstavka (1a) k členu (5a) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Električna prenosna omrežja so v veliki soodvisnosti, vendar je treba povečati njihovo 
sodelovanje na regionalni ravni zato, da se zmanjšajo možnosti za večje nesreče in popolne 
prekinitve energije ter da se oblikuje enotni trg z električno energijo. To sodelovanje se lahko 
poveča tako, da se ustanovi evropski koordinacijski center za prenos električne energije, ki bi 
se ukvarjal z vprašanji v zvezi z varnostjo v nujnih primerih ter s študijami o prezasedenosti 
povezovalnih vodov.

Predlog spremembe 209
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Države članice, regulatorni organi in 
vsi akterji na trgu si morajo skupaj 
prizadevati za uskladitev postopkov 
izmenjave informacij za najpomembnejše 
tržne procese.“

Or. xm

(Doda se nov odstavek 1a k členu 5a Direktive 2003/54/ES.)
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Obrazložitev

EU si prizadeva za vzpostavitev čezmejnih regionalnih trgov. Uskladitev vseh postopkov 
izmenjave informacij je zato nujno potrebna. Na liberaliziranem trgu so delujoči postopki 
izmenjave informacij predpogoj za načrtovanje, kliring, obračunavanje, menjavo dobavitelja 
itd. Odsotnost usklajenih postopkov izmenjave informacij ovira vzpostavitev čezmejnih 
regionalnih trgov.

Predlog spremembe 210
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Komisija in Agencija spodbujata 
medregionalno sodelovanje med trgi z 
električno energijo in sta odgovorni za 
njihovo integracijo v enoten evropski trg z 
električno energijo.“

Or. xm

(Doda se nov odstavek 1a k členu 5a Direktive 2003/54/ES.)

Predlog spremembe 211
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Države članice zahtevajo od 
elektroenergetskih podjetij, da del 
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električne energije proizvedejo iz 
trajnostnih virov. Delež trajnostno 
pridobljene energije temelji na obveznosti, 
ki jih država članica prevzame po reviziji 
direktive XXXX/XX/ES*;
* se dopolni kasneje, ko bo znana končna 
številka direktive o obnovljivih virih 
energije.“

Or. xm

(Doda se nov odstavek 1a k členu 5a Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Energija iz obnovljivih virov je v mnogih primerih dražja od energije iz neobnovljivih virov.
Treba je vstaviti pravno obveznost, s čimer se prepreči, da bi države članice 
elektroenergetskim podjetjem na veliko dodeljevale subvencije za trajnostno proizvodnjo na 
osnovi direktive XXXX/XX/ES (direktiva o obnovljivih virih energije).)

Predlog spremembe 212
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Členu 5a se doda naslednji odstavek:
"1b. Nacionalni pristojni organi držav 
članic v okviru novega upravljavca 
regionalnega sistema na podlagi 
zavezujočega časovnega razporeda, ki ga 
sporočijo agenciji, uskladijo pravila v 
zvezi z:
– dodeljevanjem čezmejnih zmogljivosti za 
vsa časovna obdobja,
– vzpostavitvijo enotnega vmesnika za 
uporabnike povezovalnih vodov;
– skupnim upravljanjem sekundarnega 
trga,
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– izdelavo integriranega sistema 
dodeljevanja znotrajdnevnih prenosnih 
zmogljivosti;
– izravnavo in varnostjo;

Or. fr

(Dodajanje novega odstavka (1b) k členu (5a) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Povečano regionalno sodelovanje med upravljavci prenosnega omrežja bo prispevalo k 
uskladitvi predpisov za delovanje omrežij, zlasti povezovalnih vodov. Predlaga se torej 
obvezna uskladitev predpisov v zvezi z upravljanjem povezovalnih vodov, izravnavo in 
varnostjo omrežij.

Predlog spremembe 213
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„1b. Komisija pripravi tehnične in 
finančne ukrepe za pomoč pri 
premagovanju izoliranosti evropskih trgov 
z električno energijo.“

Or. xm

(Doda se nov odstavek 1b k členu 5a Direktive 2003/54/ES.)
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Predlog spremembe 214
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5b

Da bi spodbudili razvoj varnega in 
zanesljivega upravljanja čezmejnih tokov 
električne energije, upravljavci prenosnih 
omrežij znotraj geografskega območja iz 
člena 2h(3) Uredbe (ES) št. 1228/2003 
ustanovijo center za usklajevanje, ki bo:
(i) zagotavljal komunikacijsko platformo 
za obveščanje v nujnih primerih;
(ii) opravljal časovno neomejene študije o 
zastojih na meji

Or. en en

(Doda se nov člen 5b v Direktivo 2003/54/EC)

Obrazložitev

Okrepiti je potrebno regionalno sodelovanje med omrežji, da bi kar najbolj omejili tveganja 
večje nesreče in izpada ter ustvarili skupni trg za električno energijo. To sodelovanje se lahko 
poveča tako, da se ustanovi evropski koordinacijski center za prenos električne energije, ki bi 
se ukvarjal z vprašanji v zvezi z varnostjo v nujnih primerih ter s študijami o prezasedenosti 
povezovalnih vodov.

Predlog spremembe 215
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Doda naslednji člen:
Člen 5c:

"Nacionalni pristojni organi držav članic 
v okviru novega upravljavca regionalnega 
sistema na podlagi zavezujočega 
časovnega razporeda, ki ga sporočijo 
agenciji, uskladijo pravila v zvezi z:
– dodeljevanjem čezmejnih zmogljivosti za 
vsa časovna obdobja,
– vzpostavitvijo enotnega vmesnika za 
uporabnike povezovalnih vodov,
– skupnim upravljanjem sekundarnega 
trga,
– izdelavo integriranega sistema 
dodeljevanja znotrajdnevnih prenosnih 
zmogljivosti,
– prilagajanjem in varnostjo."

Or.

(Dodajanje novega člena 5c v Direktivo 2003/54/ES)

Obrazložitev

Povečano regionalno sodelovanje med upravljavci prenosnega omrežja bo prispevalo k 
uskladitvi predpisov za delovanje omrežij, zlasti povezovalnih vodov. Predlaga se torej 
obvezna uskladitev predpisov v zvezi z upravljanjem povezovalnih vodov, izravnavo in 
varnostjo omrežij.

Predlog spremembe 216
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3e) V členu 6(2) se uvodni del nadomesti 
z naslednjim:
„2. Države članice določijo merila za 
izdajo dovoljenj za izgradnjo proizvodnjih 
zmogljivosti na njihovem ozemlju. Ta 
merila se lahko nanašajo na:“

Or. 

(Dodajo se novi elementi k odstavku 2, pododstavek 1 Direktive 2003/54/ES.)

Obrazložitev

Merila za izdajo dovoljenj morajo biti zavezujoča.

Predlog spremembe 217
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 f (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3f) v členu 6(2) se točka (g) nadomesti z 
naslednjim:
„(g) vrsto primarnih virov, pri čemer se 
dovoljenje za proizvodnjo energije iz 
fosilnih virov izda zgolj podjetjem, ki 
proizvedejo najmanj tak delež energije iz 
trajnostnih virov, kot ga določi država 
članica, in ki uporabljajo najnaprednejšo 
tehnologijo za zmanjšanje emisij CO2;“

Or. nl

(Dodajo se novi elementi k odstavku 2, točka (g) Direktive 2003/54/ES.)
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Obrazložitev

Dovoljenje je treba izdajati zgolj podjetjem, ki uporabljajo najčistejšo tehnologijo in ki 
prispevajo k izpolnjevanju nacionalnega cilja v zvezi z energijo iz trajnostnih virov.

Predlog spremembe 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 g (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3g) V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
“3. Države članice zagotovijo, da mali 
decentralizirani in/ali porazdeljeni 
proizvajalci uživajo ugodnosti 
poenostavljenih postopkov izdajanja 
dovoljenj. Poenostavljeni postopki bi 
morali veljati za vse zmogljivosti z manj 
kot 50 MW in za vse vgrajene 
generatorje.”

Or. en en

(Spreminja se člen 6, odstavek 3, Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Da bi spodbudili razvoj decentraliziranih virov energije in hkrati priznali, da imajo manjši 
energetski viri tudi manjši vpliv na okolje, bi bilo treba pospešeno razviti nov sklop 
postopkov.

Predlog spremembe 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Prepoved nove zmogljivosti z visokimi 
ravni emisij CO2:

Z upoštevanjem zahtev iz členov 6 in 7 
države članice ne odobrijo nobene nove 
proizvodne zmogljivosti, katere emisije bi 
v času obratovanja presegale 350 gramov 
atmosferskega CO2  na kilovat na uro.”

Or. en en

(Doda se nov člen 7a k Direktivi 2003/54/ES)

Obrazložitev

Revija Stern je leta 2006 ugotovila, da bi lahko neuspel poskus ustrezne stabilizacije 
koncentracij toplogrednih plinov v ozračju privedel do izgube najmanj 20 % svetovnega BDP.
Takšna izguba, ki bi bila deloma posledica ukleščenosti gospodarstva EU v energetske 
infrastrukture z visokimi emisijami CO2 , bi imela močan negative vpliv na delovanje 
notranjega trga. Zato je treba novo proizvodno zmogljivost z visokimi ravnmi CO2 na enoto 
proizvodnje prepovedati.

Predlog spremembe 220
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Prepoved nove zmogljivosti z visokimi 
ravni emisij CO2:

Z upoštevanjem zahtev iz členov 6 in 7 
države članice ne odobrijo nobene nove 
proizvodne zmogljivosti, katere emisije bi 
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v času obratovanja presegale 420 gramov 
atmosferskega CO2  na kilovat proizvedene 
električne energije na uro.”

Or. en en

(Doda se nov člen 7a k Direktivi 2003/54/ES)

Obrazložitev

Revija Stern je leta 2006 ugotovila, da bi lahko neuspel poskus ustrezne stabilizacije 
koncentracij toplogrednih plinov v ozračju privedel do izgube najmanj 20 % svetovnega BDP.
Takšna izguba bi imela med drugim močan negativen vpliv na delovanje notranjega trga in 
bila tako v nasprotju z osnovno nalogo Unije, kot je določena v členu 2 Pogodbe. Zato je 
treba novo proizvodno zmogljivost z visokimi ravnmi CO2 na enoto proizvodnje prepovedati.

Predlog spremembe 221
Mechtild Rothe

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Omejitve odgovornosti tretje strani v 
primeru jedrske nesreče
Upravljavci jedrskih elektrarn 
pristojnemu nacionalnemu organu in 
Komisiji vsako leto predložijo dokaze o 
tem, da razpolagajo z najmanjšim 
zneskom pokritja v višini 2,8 milijarde 
EUR za posamezen primer  škode v 
primerih zahtevkov, povezanih z 
odgovornostjo in zavarovanjem v jedrskih 
nesrečah.”

Or. en en

(Doda se nov člen 7a k Direktivi 2003/54/ES)
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Obrazložitev

Za sistem EU na področju jedrske odgovornosti tretjih oseb je trenutno značilen skupek 
zakonskih režimov in podrežimov. Da bi izboljšali delovanje notranjega trga in zmanjšali 
izkrivljanja konkurence, še zlasti v čezmejni trgovini, bi morala EU določiti usklajen najnižji 
znesek pokritja. Predlagani znesek je omejitev, ki že velja v Nemčiji.

Predlog spremembe 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Odgovornost upravljavca v primeru hude 
jedrske nesreče
Podjetje, odgovorno za delovanje jedrske 
elektrarne, pristojnemu nacionalnemu 
organu in Komisiji vsako leto dokaže, da 
razpolaga z veljavno zavarovalno polico 
za pokrivanje odškodninskih zahtevkov 
tretjih strani v primeru hude jedrske 
nesreče do najnižjega zneska 2500 
milijonov EUR za posamezno nesrečo.“

Or. en en

(Doda se nov člen 7a k Direktivi 2003/54/ES)

Obrazložitev

Omejitve obveznosti tretjih strani se danes po Evropski uniji močno razlikujejo. V večini 
držav članic, kjer obratujejo jedrske elektrarne, znaša minimalno pokritje, ki ga zahtevajo 
podjetja manj 500 mio EUR za posamezno nesrečo.   Da bi omejitve uskladili ter s tem 
izboljšali delovanje notranjega trga in zmanjšali izkrivljanja konkurence, še zlasti v čezmejni 
trgovini, bi bilo treba določiti standardni najnižji znesek. Predlagani znesek je omejitev, ki že 
velja v Nemčiji.
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Predlog spremembe 223
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Pri določanju nacionalnih modelov za 
delovanje prenosnih omrežij lahko države 
članice izbirajo med naslednjim:
(a) obstojem enega ali več upravljavcev 
prenosnih omrežij, kot določa člen 8, ali 
enega ali več neodvisnih upravljavcev 
omrežij, kot določa člen 10;
(b) obstojem enega ali več upravljavcev 
prenosnih omrežij ali enega ali več 
neodvisnih upravljavcev omrežij.“

Or. en en

(Doda se nov člen 7a k Direktivi 2003/54/ES)

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da izjema, ki jo dopušča člen 8.1, ne pomeni, da bo prišlo do samodejne 
ustanovitve diferenciranega neodvisnega upravljavca omrežja za vsako vertikalno integrirano 
podjetje vselej, kadar to zahteva okvir člena 10. 

Predlog spremembe 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Za zagotovitev neodvisnosti upravljavcev 
prenosnih omrežij države članice 
zagotovijo, da so od [datum prenosa plus 
eno leto] vertikalno integrirana podjetja 
skladna s členom 8(1), točkami (a) do (d), 
ali s členom 10 ali z določbami člena 
8ba.“

Or. en en

(Doda se nov člen 7a k Direktivi 2003/54/ES)

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja učinkovito in uspešno ločevanje kot alternativo ločevanju 
lastništva in neodvisnim upravljavcem omrežja. Zagotavlja učinkovito ločevanje upravljavcev 
prenosnega omrežja in ne posega v lastništvo ter ne povzroča prodaje prenosnega omrežja ali 
prodaje proizvodnje energije.

Predlog spremembe 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3i) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7b
Odgovornost upravljavca v primeru hude 
jedrske nesreče
Podjetje, odgovorno za delovanje jedrske 
elektrarne, pristojnemu nacionalnemu 
organu vsako leto dokaže, da razpolaga z  
veljavnim finančnim jamstvom za vse 
morebitne odškodninske zahtevke tretjih 
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strani v primeru hude jedrske nesreče.“

Or. en en

(Doda se nov člen 7b za členom 7a Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Omejitve obveznosti tretjih strani se danes po Evropski uniji močno razlikujejo. Da bi te 
omejitve uskladili ter s tem izboljšali delovanje notranjega trga in zmanjšali izkrivljanje 
konkurence, še zlasti v čezmejni trgovini, bi EU morala zahtevati vzpostavitev ustreznih 
sistemov nadomestil, ki bi omogočili, da bi vse morebitne žrtve prejele nadomestilo, vsem 
proizvajalcem električne energije pa bi zagotovili enake pogoje.
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