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Predlog spremembe 314
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/54/ES
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Poslovni podatki, ki so bistvenega 
pomena za konkurenco na trgu, še 
posebej podatki, ki omogočajo določitev 
kraja dobave, ter podatki o nameščeni in 
naročeni zmogljivosti, so dostopni vsem 
dobaviteljem električne energije na trgu.
Nacionalni regulativni organ 
uveljavljenim podjetjem po potrebi 
predpiše posredovanje informacij 
zainteresiranim strankam.

Or. fr

Predlog spremembe 315
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/54/ES
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Upravljavci distribucijskih omrežij 
poskrbijo, da so poslovni podatki, ki so 
bistvenega pomena za konkurenco na 
trgu, še posebej podatki, ki omogočajo 
določitev kraja dobave ter podatki o 
nameščeni in naročeni zmogljivosti, 
dobaviteljem električne energije na trgu 
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dostopni na nediskriminatoren način.

Or. fr

Obrazložitev

Uveljavljena podjetja imajo na voljo vse podatke v zvezi s priključitvami naročnika, saj so 
podedovala podatkovne baze in so dobavitelji celih skupin naročnikov prek reguliranih tarif.
Z odpravo „tržno občutljivih” informacij bi podatki, ki bi dopuščali določitev kraja dobave 
ter nameščenih in naročenih zmogljivosti, omogočili trdnejšo konkurenco. 

Predlog spremembe 316
Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Vstavi se naslednji člen: 
„Člen 12a
1. Upravljavci prenosnih omrežij v enem 
letu od začetka veljavnosti Direktive 
…/…/ES o spremembi Direktive 
2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji 
trg z električno energijo vzpostavijo 
center za usklajevanje medsebojnega 
povezovanja. 

2. Ta center ima status pravne osebe in je 
neodvisen.  
3. Center za usklajevanje medsebojnega 
povezovanja ima potrebne informacijske 
in komunikacijske vire ter ustrezno 
strokovno znanje in izkušnje.
4. Upravljavci prenosnega omrežja 
morajo centru za usklajevanje 
medsebojnega povezovanja posredovati 
vse potrebne podatke v zvezi z operativnim 
načrtovanjem in delovanjem svojih 
sistemov v realnem času, ki vključujejo 
dnevno posredovanje podatkov, za 
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vsakega povezovalca, o pričakovani 
razpoložljivi zmogljivosti, dejanski 
uporabi zmogljivosti, prezasedenosti in 
zmanjšanju energije. Seznam teh 
podatkov potrdi Agencija, center za 
usklajevanje medsedbojnega povezovanja 
pa jih objavi v elektronski obliki. 
5. Center za usklajevanje povezav je 
odgovoren za delovanje v izrednih 
razmerah in pri obnovi po prej sprejetih 
postopkih. Ti postopku se določijo in 
odobrijo v skladu s členom 2e  Uredbe 
(ES) št. 1228/2003. 
6. Center za usklajevanje medsebojnega 
povezovanja predloži Agenciji in Komisiji 
letno poročilo, v katerem je opisana 
uporaba povezovalnih daljnovodov, 
vključno z njihovo prezasedenostjo ter 
večjimi izpadi energije in motnjami, ki so 
nastali v posameznem medsebojno 
povezanem sistemu, ter ukrepi, ki so jih 
sprejeli upravljavci prenosnih omrežij, da 
bi vzpostavili normalno delovanje."

Or. en

Obrazložitev

Razvoj Centra za usklajevanje medsebojnega povezovanja je bistven za prihodnji razvoj 
notranjega trga. Da bi povečali preglednost na notranjem trgu z energijo, je treba vsem 
akterjem pravočasno omogočiti dosledne podatke o uporabi  povezovalnih daljnovodov. To bi 
morali vzpostaviti in upravljati upravljavci prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 317
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Člen 14(3) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
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„3. Upravljavec distribucijskega 
omrežja posreduje uporabnikom 
omrežja podatke, ki jih potrebujejo za 
učinkovit dostop do omrežja in njegovo 
uporabo.“

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost ni pomembna le pri tržnem dostopu, ampak tudi pri uporabi omrežja. Treba je 
torej povečati področje uporabe te določbe, da bi uporabnikom in upravljavcem omogočili 
optimalno uporabo distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe 318
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) V členu 14 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. Upravljavec prenosnega omrežja v 
enem letu od začetka veljavnosti Direktive 
…/…/ES o spremembi Direktive 
2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji 
trg z električno energijo  predloži 
zadevnemu regulativnemu organu 
predlog, v katerem so opisani ustrezni 
informacijski in komunikacijski sistemi, 
ki morajo delovati, da se zagotovijo 
informacije iz člena 3. Ta predlog bo med 
drugim olajšal uporabo dvosmernih 
elektronskih števcev, dejavno sodelovanje 
končnih odjemalcev in porazdeljenih 
proizvajalcev pri delovanju sistema ter 
sprotni pretok infomacij med upravljavci 
distribucijskih in prenosnih sistemov, ki je 
namenjen optimalni uporabi vseh 
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razpoložljivih virov proizvodnje, omrežja 
in povpraševanja.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 3a k členu 14 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovita raba vseh virov, vključno s povpraševanjem, porazdeljeno 
proizvodnjo in distribucijskimi omrežji, morajo upravljavci distribucijskih omrežij sprejeti 
sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije in spremeniti distribucijska omrežja v 
dejavne elemente trajnostnega energetskega sistema. Pametna omrežja so pomembna za 
stroškovno učinkovito uporabo obnovljivih virov ter za vsesplošno sprejetje učinkovitega 
upravljanja povpraševanja in spodbujanje uvedbe novih energetskih storitev.

Predlog spremembe 319
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9d) V členu 14 se doda naslednji 
odstavek:
„3b. V dveh letih od začetka veljavnosti 
Direktive …/…/ES o spremembi 
Direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih 
za notranji trg z električno energijo
nacionalni regulativni organi odobrijo 
predloge iz člena 3a. Nacionalni 
regulativni organi zagotovijo polno 
medobratovalnost informacijskih in 
komunikacijskih sistemov. V ta namen 
lahko izdelajo smernice in zahtevajo 
spremembe predlogov iz odstavka 3a.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka k  členu 14 Direktive 2003/54/ES)
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k prejšnjemu predlogu spremembe.

Predlog spremembe 320
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9e) V členu 14 se doda naslednji 
odstavek:
„3c. Preden nacionalni regulativni organ 
obvesti upravljavca distribucijskega 
sistema o svoji odločitvi v zvezi s 
predlogom iz odstavka 3, o tem obvesti 
Agencijo oziroma Komisijo, če Agencija 
še ne deluje. Agencija oziroma Komsija 
zagotovita, da informacijski in 
komunikacijski sistemi, ki naj bi se 
vzpostavili, poenostavljajo razvoj 
notranjega trga z elektriko in ne uvajajo 
novih tehničnih zaprek.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka k  členu 14 Direktive 2003/54/ES)

Predlog spremembe 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 f (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9f) Člen 14(4) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
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„4. Država članica [...] zahteva od 
upravljavca distribucijskega omrežja, če 
razporeja proizvodne naprave, da daje 
prednost proizvodnim napravam, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije [...] 
ali [...] sočasno proizvajajo toploto in 
električno energijo.“

Or. en

(Črtanje besed iz člena 14(4) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Da bi dosegli cilj 20 % energije EU iz obnovljivih virov energije do leta 2020, je treba
zagotoviti obnovljivim energijam prednostni dostop do omrežij.

Predlog spremembe 322
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 f (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9f) Člen 14(4) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"4. Država članica [...] zahteva od 
upravljavca distribucijskega omrežja, če 
razporeja proizvodne naprave, da daje 
prednost novim proizvodnim napravam, 
razen če niso izpolnjene zahteve za 
tehnično izravnavo ali sta ogroženi 
varnost in zanesljivost omrežja.“

Or. en

(Črtanje besede in dodajanje novega besedila  k členu 14(4) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Nove proizvodne naprave morajo imeti prednostni dostop do omrežja, če v zvezi s tem ni 
potrebna izravnava. Tako bodo države članice lahko izpolnile cilje v zvezi z obnovljivimi viri 
energije.
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Predlog spremembe 323
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 g (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9g) V člen 14 se vstavi naslednji 
odstavek: 
„4a. Države članice podpirajo tudi razvoj 
pamentih števcev in omrežij, za katere so 
odgovorna podjetja za distribucijo 
električne energije. Nacionalni 
regulativni organi so odgovorni za 
spremljanje procesa tega razvoja in za 
določanje skupnih standardov v ta 
namen.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 4a k členu 14 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Države članice morajo podpreti razvoj pametnih števcev in omrežij, medtem ko morajo biti 
naciolnalni regulativni organi odgovorni za spremljanje procesa.

Predlog spremembe 324
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 g (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9g) V člen 14 se vstavi naslednji 
odstavek: 
„4a. Države članice  v desetih letih od 
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začetka veljavnosti Direktive …/…/ES  o 
spremembi Direktive 2003/54/ES o 
skupnih pravilih za notranji trg z 
električno energijo zagotovijo tudi 
namestitev pametnih števcev in omrežij z 
obširno uporabo informacijskih 
tehnologij, namenjenih odjemalcu, pod 
pogojem, da so za njihovo namestitev 
odgovorna podjetja za distribucijo 
električne energije. Nacionalni 
regulativni organi določijo stalen 
program, da zagotovijo izpolnitev tega 
cilja v roku.“

Or. en

Obrazložitev

Evropska unija mora spodbujati države članice, da namestijo inteligentne števce in omrežja v 
določenem časovnem okviru, izkazalo pa se je, da imajo odjemalci koristi in postanejo veliko 
bolj energetsko ozaveščeni, če bolje poznajo svojo sprotno potrošnjo energije. 

Predlog spremembe 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9h) V člen 14 se vstavi naslednji 
odstavek:
„6a. Upravljavci distribucijskih omrežij 
poenostavijo sodelovanje velikih 
povezovalcev končnih odjemalcev in 
porazdeljenih proizvajalcev na trgih 
rezervne električne energije in izravnave, 
kadar imajo to vlogo. Če imajo ponudbe 
proizvodnje in povpraševnja enako ceno, 
ima prednost povpraševanje.“

Or. en
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(Dodajanje novega odstavka 6a k členu 14 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Za izboljšanje energetske učinkovitosti je pomembno, da potrošniki in porazdeljeni 
proizvajalci sodelujejo na trgih sistemskih storitev, zlasti če lahko zmanjšajo sistemsko 
povpraševanje v nekaterih kritičnih trenutkih (največja obremenitev, izredne razmere). Veliki 
odjemalci so lahko udeleženi na teh trgih, majhni pa lahko na njih neposredno sodelujejo 
samo, če lahko kdo (npr. dobavitelj) poveže večje število majhnih odjemalcev in nadzoruje del 
njihovega povpraševanja.

Predlog spremembe 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9i) V člen 14 se vstavi naslednji odstavek:
„6b. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da so pravila za izravnavo in 
tarife, ki jih uporabljajo upravljavci 
prenosnih in distribucijskih sistemov, 
kadar imajo to vlogo, usklajena v dveh 
letih od začetka veljavnosti Direktive 
…/…/ES o spremembi Direktive 
2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji 
trg z električno energijo . Zagotovijo 
zlasti, da lahko veliki končni odjemalci, 
povezovalci končnih odjemalcev in 
porazdeljeni proizvajalci učinkovito
prispevajo k storitvam izravnave in 
rezervne električne energije.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 6b k členu 14 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Po členu 23 so regulativni organi pristojni za to, da določijo ali potrdijo (…) vsaj 
metodologije za izračun in določijo pogoje, ki se uporabljajo za (…) zagotavljanje storitev 
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izravnave. Ker je uskladitev storitev izravnave bistvena za pravilno delovanje notranjega trga 
z električno energijo, regulativni organi v tesnem sodelovanju z upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij povečajo ustrezno stopnjo usklajevanja na nacionalni ravni in na ravni 
EU.

Predlog spremembe 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 j (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9j) V členu 14 se doda naslednji 
odstavek:
„7a. Prednost se daje električni energiji iz 
obnovljivih virov energije, soproizvodnji 
toplote in električne energije ter drugi 
porazdeljeni proizvodnji; stroški 
povezovanja novih proizvajalcev 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije in soproizvodnje toplote in 
električne energije pa morajo biti 
objektivni, pregledni in 
nediskriminacijski. Evropski primerjalni 
sistem zagotovi, da ni preprek za 
spodbujanje razpršene proizvodnje.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 7a k členu 14 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Stroški povezovanja novih obnovljivih virov energije, zlasti energije vetra iz naprav na morju 
in obratov za soproizvodnjo, lahko zmanjšajo privlačnost naložb. Treba je določiti pregledne 
in pravične tarife, v katerih so upoštevane dodatne koristi, ki jih prinašajo te tehnologije.
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Predlog spremembe 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 k (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9k) V členu 14 se doda naslednji 
odstavek:

„7b. Financiranje upravljavcev 
distribucijskega sistema je neodvisno od 
njihove ravni prodaje, prek uporabe 
stopenj, ki ločujejo njihov proračun od 
porabljene energije njihovih odjemalcev.”

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 7b k členu 14 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Načelo „ločitve“ je bistveno, če želimo dati prednost učinkovitosti pri uporabi. S tem so 
ukinjene pobude za upravljavce distribucijskih omrežij, da bi povečali prodajo, ne glede na 
njihovo povezavo z nabavnimi dobavitelji energije. To načelo se lahko uveljavlja ne glede na 
ločevanje lastništva upravljavcev distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe 329
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, države članice zagotovijo, da se 
dejavnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja spremljajo, tako da svoje 
vertikalne integracije ne more izrabljati za 

3. (3) Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja sestavni del vertikalno 
integriranega podjetja, države članice 
zagotovijo, da se dejavnosti upravljavca 
distribucijskega omrežja spremljajo, tako 
da svoje vertikalne integracije ne more 
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izkrivljanje konkurence. Zlasti se 
vertikalno integrirani upravljavci 
distribucijskih omrežij izogibajo temu, da 
bi s svojimi dejavnostmi na področju 
komuniciranja in trženja blagovne znamke
ustvarjali zmedo v zvezi z ločeno identiteto 
dela vertikalno integriranega podjetja, ki se 
ukvarja z dobavo.

izrabljati za izkrivljanje konkurence. Zlasti 
se vertikalno integrirani upravljavci 
distribucijskih omrežij izogibajo temu, da 
bi s svojimi dejavnostmi na področju 
komuniciranja ustvarjali zmedo v zvezi z 
ločeno identiteto dela vertikalno 
integriranega podjetja, ki se ukvarja z 
dobavo.

Or. de

Predlog spremembe 330
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, države članice zagotovijo, da se 
dejavnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja spremljajo, tako da svoje 
vertikalne integracije ne more izrabljati za 
izkrivljanje konkurence. Zlasti se 
vertikalno integrirani upravljavci 
distribucijskih omrežij izogibajo temu, da 
bi s svojimi dejavnostmi na področju 
komuniciranja in trženja blagovne znamke
ustvarjali zmedo v zvezi z ločeno identiteto 
dela vertikalno integriranega podjetja, ki se 
ukvarja z dobavo.

3. Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, države članice zagotovijo, da se 
dejavnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja spremljajo, tako da svoje 
vertikalne integracije ne more izrabljati za 
izkrivljanje konkurence. Zlasti se 
vertikalno integrirani upravljavci 
distribucijskih omrežij izogibajo temu, da 
bi s svojimi dejavnostmi na področju 
komuniciranja ustvarjali zmedo v zvezi z 
ločeno identiteto dela vertikalno 
integriranega podjetja, ki se ukvarja z 
dobavo.

Or. de
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Predlog spremembe 331
Catherine Stihler, David Martin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, države članice zagotovijo, da se 
dejavnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja spremljajo, tako da svoje 
vertikalne integracije ne more izrabljati za 
izkrivljanje konkurence. Zlasti se 
vertikalno integrirani upravljavci 
distribucijskih omrežij izogibajo temu, da 
bi s svojimi dejavnostmi na področju 
komuniciranja in trženja blagovne 
znamke ustvarjali zmedo v zvezi z ločeno 
identiteto dela vertikalno integriranega 
podjetja, ki se ukvarja z dobavo.

3. Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, države članice zagotovijo, da se 
dejavnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja spremljajo, tako da svoje 
vertikalne integracije ne more izrabljati za 
izkrivljanje konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Naloga držav članic je, da izvajajo ukrepe za zagotovitev učinkovite ločitve distribucije od 
ostalih dejavnosti vertikalno integriranih podjetij.

Predlog spremembe 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 

črtano



AM\714880SL.doc 17/100 PE404.525v01-00

SL

popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja 
ne sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27a(3).

Or. en

Obrazložitev

V skladu s to določbo bo Evropska komisija s postopkom komitologije sprejela smernice, da 
bi zagotovila (i) neodvisnost upravljavcev distribucijskega omrežja, (ii) nediskriminacijsko 
ravnanje in (iii) da pri dejavnostih dobave vertikalno integrirano podjetje ne bi nepošteno 
izkoriščalo prednosti vertikalne integracije. Vsi navedeni ukrepi se sprejmejo ob sodelovanju 
Sveta in Evropskega parlamenta, saj bi prekomerna uporaba postopka komitologije utegnila 
povečati regulativno negotovost.

Predlog spremembe 333
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 
popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja 
ne sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

črtano
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Or. de

Obrazložitev

Rezultati postopka komitologije so lahko zelo daljnosežni. Takšni temeljni predpisi se 
nanašajo na bistvo predpisov o ločevanju, ki veljajo za upravljavce distribucijskega omrežja.   
Regulativni postopek s pregledom, ki ga je za ureditev teh področij predlagala Komisija,  
omejuje pristojnosti Evropskega parlamenta. 

Tako Komisija s tem predlogom prenaša bistvene odločitve iz rednega demokratičnega 
zakonodajnega postopka v postopek komitologije. 

Predlog spremembe 334
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 
popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja 
ne sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Rezultati postopka komitologije so lahko zelo daljnosežni. Takšni temeljni predpisi se 
nanašajo na bistvo predpisov o ločevanju, ki veljajo za upravljavce distribucijskega omrežja.   
Regulativni postopek s pregledom, ki ga je za ureditev teh področij predlagala Komisija,  
omejuje pristojnosti Evropskega parlamenta. 
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Tako Komisija s tem predlogom prenaša bistvene odločitve iz rednega demokratičnega 
zakonodajnega postopka v postopek komitologije. 

Predlog spremembe 335
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 
popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja 
ne sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predpisi o ločevanju so osrednje določbe liberalizacije trga z električno energijo in jih zato ni 
mogoče obravnavati kot nebistvene.   Nadalje so s tem povezani tudi posegi v gospodarsko 
pravo, ki jih glede na pomen tega prava za gospodarsko ureditev, ni mogoče označiti kot 
nebistvene. 

Predlog spremembe 336
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 
popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja 
ne sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ni demokratično in ni sprejemljivo, da bi Komisija z uvedbo regulativnega postopka s 
pregledom dobila toliko pristojnosti za smernice v zvezi z distribucijskim omrežjem.   

Predlog spremembe 337
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(4a) Države članice se lahko odločijo, da 
odstavkov 1 do  4 ne bodo uporabile za 
integrirana elektroenergetska podjetja, ki 
oskrbujejo manj kot 100.000 priključenih 
odjemalcev ali  izdvojena  omrežja.“

Or. de
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Predlog spremembe 338
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(4a) Države članice se lahko odločijo, da 
odstavkov 1 do  4 ne bodo uporabile za 
integrirana elektroenergetska podjetja, ki 
oskrbujejo manj kot 100.000 priključenih 
odjemalcev ali  izdvojena  omrežja.“

Or. de

Predlog spremembe 339
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 - točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(4a) Države članice se lahko odločijo, da 
odstavkov 1 do 4 ne bodo uporabile za 
integrirana elektroenergetska podjetja, ki 
oskrbujejo manj kot 100.000 priključenih 
odjemalcev ali  izdvojena  omrežja.“

Or. de

Predlog spremembe 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 19 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Člen 19(3) se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„3. Elektroenergetska podjetja v svojih 
internih računovodstvih vodijo ločene 
računovodske izkaze za svoje prenosne 
in distribucijske dejavnosti, kot bi se to 
od njih zahtevalo, če bi te dejavnosti 
opravljala ločena podjetja, da se 
prepreči diskriminacija, notranje 
subvencioniranje in izkrivljanje 
konkurence. Vodijo tudi računovodske 
izkaze, ki so lahko konsolidirani, za 
vsako elektroenergetsko dejavnost, ki ni 
povezana s prenosom in distribucijo. Do 
1. julija 2007 vodijo ločene 
računovodske izkaze za dejavnosti 
dobave upravičenim odjemalcem in 
dejavnosti dobave neupravičenim 
odjemalcem. V računovodskih izkazih 
določijo prihodek iz lastništva 
prenosnega/distribucijskega omrežja. 
Kjer to ustreza, vodijo konsolidirane 
računovodske izkaze za 
neelektroenergetske dejavnosti. Notranji 
računovodski izkazi morajo za vsako 
dejavnost vključiti bilanco stanja in 
izkaz poslovnega izida.

Or. en

(Sprememba besedila (vsako elektroenergetsko dejavnost, ki ni povezana) iz člena 19(3) 
Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Zaradi rasti večnacionalnih energetskih podjetij v Evropi je treba navesti, da se morajo 
posamični računi vsakega nacionalnega energetskega podjetja objaviti, ne pa vključiti v 
račune matičnega podjetja.
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Predlog spremembe 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 19 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) V členu 19 se doda naslednji 
odstavek:
„4a. Države članice sprejmejo ločeno 
računovodstvo za financiranje prihodnjih 
dejavnosti razgradnje ali upravljanja z 
odpadki za elektroenergetska podjetja. 
Prihodke iz teh prihodnjih dejavnosti 
mora nadzorovati ali imeti v skrbništvu 
neodvisni nacionalni organ ali ločeno 
upravljavsko podjetje in ne storitveno 
podjetje ali lastnik proizvodnega obrata.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka k členu 19 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Države članice so sprejele različne načine financiranja upravljanja skladov za razgradnjo v 
vseh energetskih sektorjih. Za mnoge dejavnosti proizvodnje električne energije in z njimi 
povezano pridobivanje virov goriv bo potrebno delo za odpravo škode po zaprtju 
proizvodnega obrata. V smislu načela, da plača povzročitelj obremenitve, mora upravljavec 
dokazati, da so se med obratovalno življenjsko dobo proizvodnega obrata  povečali stroški, 
povezani s temi dejavnostmi.

Predlog spremembe 342
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 20 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) V členu 20 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:
"2. Upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja lahko zavrne 
dostop, če nima potrebnih fizičnih 
razpoložljivih zmogljivosti. Za tako 
zavrnitev mora podati utemeljene 
razloge na podlagi objektivnih, tehnično 
in ekonomsko upravičenih meril. 
Nacionalni regulativni organ zagotovi, da 
se ta merila dosledno upoštevajo in da ima 
uporabnik sistema, ki mu je bil dostop 
zavrnjen, pravico do pritožbe. Kjer to 
ustreza in v primeru zavrnitve dostopa, 
nacionalni regulativni organ zagotovi, da 
upravljavec prenosnega ali 
distribucijskega omrežja posreduje 
ustrezne informacije o potrebnih 
ukrepih za okrepitev omrežja. Strani, ki 
želi takšne informacije, se lahko 
zaračuna razumna pristojbina, ki 
odraža stroške posredovanja informacij.

Or. en

(Dodajanje novega besedila k členu 20(2)Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Vse zavrnitve dostopa opravi upravljavec sistema in temeljijo na ustrezno osnovanih tehnično 
in ekonomsko upravičenih merilih. Zavrnitev je utemeljena samo tam, kjer ni zadostne fizične 
razpoložljive zmogljvosti. Naloga regulativnega organa je zagotoviti, da se merila za 
zavrnitev dostopa uporabljajo dosledno, in priporočiti naložbe, povezane z zmogljivostjo ali 
povezavo, da se izboljša zagotavljanje povezave, kadar je to ekonomsko upravičeno.

Predlog spremembe 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 20 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11d) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 20a

Povezovanje končnih odjemalcev

1. Dobavitelji lahko povezujejo 
povpraševanje končnih odjemalcev, da bi 
se odzvali na povpraševanje v imenu 
odjemalcev na maloprodajni ravni 
neposredno na organiziranih trgih, 
vključno z izravnalnimi trgi.

2. Države članice lahko odobrijo 
nedobaviteljskim povezovalcem končnih 
odjemalcev, da se odzovejo na 
povpraševanje v imenu odjemalcev na 
maloprodajni ravni neposredno na 
organiziranih trgih, vključno z 
izravnalnimi trgi.
3. Države članice ali nacionalni 
regulativni organi lahko omejijo 
zmožnosti dobaviteljev ali nedobaviteljskih 
povezovalcev končnih odjemalcev, da bi se 
odzvali na povpraševanje na izravnalnih 
trgih na količino odziva na povpraševanje, 
sklenjene v državi članici.

Or. en

(Dodajanje novega člena 20a Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Udeležba povpraševanja na trgih z električno energijo, vključno z veleprodajnim in 
izravnalnim trgom, je nujna za izboljšanje energetske učinkovitosti in blažitev tržne moči 
uveljavljenih proizvajalcev. Vendar mali odjemalci nimajo možnosti, da bi posamično 
sodelovali na teh trgih. Zato je za učinkovitejši notranji trg nujno dovoliti povezovalcem 
končnih odjemalcev, da se odzovejo na povpraševanje v imenu odjemalcev na drobno 
neposredno na organiziranih trgih.
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Predlog spremembe 344
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V členu 21 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. Upravičeni odjemalci imajo pravico, 
da istočasno sklenejo pogodbo z več 
dobavitelji.

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 2a k členu 21 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 345
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11e) V členu 21 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. V primeru tržnih nepopolnosti lahko 
države članice izvajajo potrebne in 
sorazmerne prehodne ukrepe za podjetja, 
ki opravljajo energetsko intenzivne 
dejavnosti, kot je opredeljeno v členu 
17(1)(a) Direktive 2003/96/ES, da bi jim 
pomagale prilagoditi se na prihodnji, 
popolnoma konkurenčni okvir.“
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Or. en

(Dodajanje novega odstavka 2a k členu 21 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Podjetja v EU, ki proizvajajo blago ob intenzivni porabi električne energije, so zaradi cene 
električne energije postavljena v konkurenčno neugoden položaj. Zato nimajo druge izbire, 
kot da nabavijo energijo na liberaliziranih energetskih trgih po cenah, ki še ne odražajo 
popolne in poštene konkurence. Prehodni ukrepi bodo podjetjem, ki opravljajo energetsko 
intenzivne dejavnosti, zagotovili dostop do energije po konkurenčnih cenah, dokler se ne bodo 
začeli izvajati ukrepi za ločevanje lastništva, neodvisni nacionalni regulativni organi pa bodo 
v celoti delovali in trg EU bo popolnoma konkurenčen.

Predlog spremembe 346
Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11e) V členu 21 se doda naslednji 
odstavek: 
„2a. Agencija sprotno spremlja vse 
organizirane veleprodajne trge električne 
energije, vzpostavljene v Uniji, v 
Evropskem gospodarskem prostoru in 
sosednjih državah, da bi odkrila zlorabe 
tržne moči ali pomanjkljivosti tržne 
strukture ter spodbujala izboljšanje 
učinkovitosti notranjega trga.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 2a k členu 21 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Spremljanje trga je močno orožje za odkrivanje zlorabe tržne moči. Zagotoviti je treba, da 
spremljanje nacionalnih trgov izvajajo nacionalni regulativni organi po usklajenih merilih in 
metodologiji. Zelo pogosto pa nacionalni regulativni organi nimajo potrebnih sredstev za 
stalno sprotno spremljanje trgov in se zanašajo na mesečne ali celo letne analize. Agenciji bi 
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bilo treba dati na razpolago potrebna sredsta za izvajanje te zelo pomembne naloge.

Predlog spremembe 347
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 f (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen – 22 -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11f) Za členom 22 se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 22-a

Meritve
1. Končni odjemalci imajo pravico, da so 
lastniki eletričnih števcev ali jih zakupijo 
od katerega koli podjetja za dobavo ali 
distribucijo v šestih letih od začetka 
veljavnosti Direktive …/…/ES o 
spremembi Direktive 2003/54/ES o 
skupnih pravilih za notranji trg z 
električno energijo.
2. V šestih letih od začetka veljavnosti 
Direktive …/…/ES o spremembi 
Direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih 
za notranji trg z električno energijo
morajo imeti vsi odjemalci električne 
energije dvosmerne elektronske števce.
3. Države članice lahko zahtevajo, da 
dobavitelj zadnje instance zagotovi svojim 
odjemalcem dvosmerne elektronske 
števce.
4. Države članice zagotovijo, da se 
razvijejo in javno objavijo standardi o 
minimalnih tehničnih projektnih in 
obratovalnih zahtevah za števce v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/22/ES z 31. marca 2004 o merilnih 
instrumentih1. Ta tehnična pravila 
zagotavljajo skladno delovanje omrežij in 
morajo biti objektivna ter 
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nediskriminacijska. Sporočiti jih je treba 
Komisiji, skladno s členom 8 Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES 
z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka 
za zbiranje informacij na področju 
tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov.2”

1       UL L 135, 30.4.2004, str. 1.
2       UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

Or. en

(Vstavljanje novega člena 22a Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Dvosmerni elektronski števci (pametni števci) so temelj sodobnih elektroenergetskih sistemov. 
Omogočajo dejavno interakcijo med odjemalcem in dobaviteljem in tako izboljšajo splošno 
učinkovitost. Odjamalcem, dobaviteljem in upravljavcem distribucijskega sistema 
zagotavljajo natančnejše informacije, zaradi njih se odjemalci bolj zavedajo porabe energije 
in dobaviteljem omogočajo optimalno uporabo pogodb in ponudb ter zagotovijo dragocene 
podatke za načrtovanje in delovanje distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe 348
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje samo en 
nacionalni regulatorni organ.

1. Vsaka država članica imenuje samo en 
nacionalni regulativni organ.

2. Države članice jamčijo za neodvisnost 
regulatornega organa in zagotovijo, da 
svoja pooblastila izvaja nepristransko in 
pregledno. V ta namen države članice 
zagotovijo, da je regulatorni organ pri 
opravljanju svojih regulativnih nalog, ki
mu jih nalaga ta direktiva, pravno ločen in 
funkcijsko neodvisen od vseh drugih javnih 
ali zasebnih subjektov ter da njegovo 

2. Države članice jamčijo za neodvisnost 
regulativnega organa in zagotovijo, da 
svoja pooblastila izvaja nepristransko in 
pregledno. V ta namen države članice 
zagotovijo, da je regulativni organ pri 
opravljanju svojih regulativnih nalog, ki 
mu jih nalagata ta direktiva in z njo 
povezana zakonodaja,
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osebje in osebe, odgovorne za njegovo 
upravljanje, delujejo neodvisno od 
kakršnih koli interesov na trgu ter ne 
zahtevajo ali sprejemajo navodil od katere 
koli vlade ali drugega javnega ali 
zasebnega subjekta.

(a) pravno ločen in funkcijsko neodvisen 
od vseh drugih javnih ali zasebnih 
subjektov,
(b) da njegovo osebje in osebe, odgovorne 
za njegovo upravljanje, delujejo neodvisno 
od kakršnih koli interesov na trgu ter

(c) da njegovo osebje in osebe, odgovorne 
za njegovo upravljanje, brez poseganja v 
tesno sodelovanje z drugimi zadevnimi 
nacionalnimi organi, če je to potrebno, pri 
izvajanju svojih nalog ne zahtevajo ali 
sprejemajo neposrednih navodil od katere 
koli vlade ali drugega javnega ali 
zasebnega subjekta.

3. Da zavarujejo neodvisnost 
regulatornega organa, države članice 
zagotovijo zlasti:

3. Da zavarujejo neodvisnost regulativnega 
organa, države članice zagotovijo zlasti:

(a) da ima regulatorni organ pravno 
osebnost, proračunsko neodvisnost ter 
zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih dolžnosti; 

(a) da lahko regulativni organ samostojno 
sprejema odločitve neodvisno od katerega 
koli drugega političnega organa, je 
neodvisen pri izvrševanju proračuna ter 
ima zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih nalog;

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega najvišjega 
upravnega organa traja vsaj pet let in se 
lahko še pred koncem mandata razreši 
funkcije le, če ne izpolnjuje več pogojev iz 
tega člena ali če je storil hujšo kršitev po 
nacionalnem pravu.

Or. en
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Predlog spremembe 349
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje samo en 
nacionalni regulatorni organ.

1. Vsaka država članica imenuje samo en 
nacionalni regulativni organ za namene 
zastopanja in stikov na ravni Skupnosti. 

2. Države članice jamčijo za neodvisnost 
regulatornega organa in zagotovijo, da 
svoja pooblastila izvaja nepristransko in 
pregledno. V ta namen države članice 
zagotovijo, da je regulativni organ pri 
opravljanju svojih regulativnih nalog, ki 
mu jih nalaga ta direktiva, pravno ločen in 
funkcijsko neodvisen od vseh drugih javnih 
ali zasebnih subjektov ter da njegovo 
osebje in osebe, odgovorne za njegovo 
upravljanje, delujejo neodvisno od 
kakršnih koli interesov na trgu ter ne 
zahtevajo ali sprejemajo navodil od katere 
koli vlade ali drugega javnega ali 
zasebnega subjekta.

2. Države članice jamčijo za neodvisnost 
regulativnega organa in zagotovijo, da 
svoja pooblastila izvaja nepristransko in 
pregledno. V ta namen države članice 
zagotovijo, da je regulativni organ pri 
opravljanju svojih regulativnih nalog, ki 
mu jih nalagata ta direktiva in z njo 
povezana zakonodaja,

(a) pravno ločen in funkcijsko neodvisen 
od vseh drugih javnih ali zasebnih 
subjektov,
(b) da njegovo osebje in osebe, odgovorne 
za njegovo upravljanje, delujejo neodvisno 
od kakršnih koli interesov na trgu ter 

(c) da njegovo osebje in osebe, odgovorne 
za njegovo upravljanje, brez poseganja v 
tesno sodelovanje z drugimi zadevnimi 
nacionalnimi organi, če je to potrebno, pri 
izvajanju svojih nalog ne zahtevajo ali 
sprejemajo neposrednih navodil od katere 
koli vlade ali drugega javnega ali 
zasebnega subjekta.

3. Da zavarujejo neodvisnost 
regulatornega organa, države članice 
zagotovijo zlasti:

3. Da zavarujejo neodvisnost regulativnega
organa, države članice zagotovijo zlasti:
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(a) da ima regulatorni organ pravno 
osebnost, proračunsko neodvisnost ter 
zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih dolžnosti;

(a) da lahko regulativni organ samostojno 
sprejema odločitve neodvisno od katerega 
koli drugega političnega organa, je 
neodvisen pri izvrševanju proračuna ter 
ima zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih nalog;

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega najvišjega 
upravnega organa traja vsaj pet let in se 
lahko še pred koncem mandata razreši 
funkcije le, če ne izpolnjuje več pogojev iz 
tega člena ali če je storil hujšo kršitev po 
nacionalnem pravu.

Or. en

Obrazložitev

S tem bi se v uvodni izjavi pokazalo, da je obveznost določanja enega nacionalnega 
regulativnega organa neskladna z obstojem več regulatorjev v nekaterih državah članicah na 
zvezni/regionalni ravni. Potrebna sta nadaljnji razmislek in razprava, zlasti zato, da se 
zagotovi skladnost s členom 22c; o vprašanju več regulatorjev se pričakuje prispevek držav 
članic in Komisije.

Jasno je, da zakonodajalčeva odobritev regulatorjevega proračuna ni prepreka za 
proračunsko neodvisnost.

Predlog spremembe 350
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da ima regulatorni organ pravno 
osebnost, proračunsko neodvisnost ter 
zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih dolžnosti; 

(a) da ima regulativni organ pravno 
osebnost, finančno neodvisnost ter 
zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih nalog; 

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo biti še bolj neodvisni od podjetij in vlad, kadar je 
država lastnica dela proizvodnega podjetja. Poleg tega se neodvisnost delovanja nacionalnih 
regulativnih organov lahko omeji tako, da se proračunsko združijo z državo. Od takrat 
morajo imeti nacionalni regulativni organi sredstva, neodvisna od proračuna držav. Zato je 
treba nadomestiti izraz „proračunska neodvisnost“, (ki je nejasen glede odvisnosti od 
proračuna države) z izrazom „finančna neodvisnost“.

Predlog spremembe 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in se lahko obnovi le 
enkrat, do deset let, brez možnosti 
ponovne obnovitve. Upravni organ se 
lahko še pred koncem mandata razreši 
funkcije le, če ne izpolnjuje več pogojev iz 
tega člena ali če je storil hujšo kršitev.

Or. en

Obrazložitev

Petletni mandat nacionalnega regulatorja se enkrat obnovi zaradi njegove dolgoročne narave 
in potrebe po stabilnosti na energetskem trgu. Daljših mandatov se ne bi smelo obnavljati.

Predlog spremembe 352
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (b)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja pet let in ga je mogoče obnoviti le 
enkrat ali deset let in ga ni mogoče več 
obnoviti. Upravni organ se lahko še pred 
koncem mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

Or. de

Obrazložitev

Če traja mandat nacionalnega regulativnega organa pet let, potem mora obstajati možnost 
podaljšanja za nadaljnjih pet let, saj trg z električno energijo na splošno zahteva dolgoročne 
odločitve in določeno stabilnost. Daljših mandatov se ne bi smelo obnavljati.

Predlog spremembe 353
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga je mogoče obnoviti 
le enkrat. Upravni organ se lahko še pred 
koncem mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

Or. en
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Predlog spremembe 354
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in se lahko obnovi le 
enkrat, do deset let, brez možnosti 
ponovne obnovitve. Upravni organ se 
lahko še pred koncem mandata razreši 
funkcije le, če ne izpolnjuje več pogojev iz 
tega člena ali če je storil hujšo kršitev.

Or. en

Obrazložitev

Petletni mandat nacionalnega regulatorja se enkrat obnovi zaradi njegove dolgoročne narave 
in potrebe po stabilnosti na energetskem trgu. Daljših mandatov se ne bi smelo obnavljati.

Predlog spremembe 355
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in se lahko enkrat obnovi;
če je v upravnem organu več oseb, so 
lahko imenovane ob različnem času, če je 
to primerno; upravni organ se lahko še 
pred koncem mandata razreši funkcije le, 
če ne izpolnjuje več pogojev iz tega člena 
ali če je storil hujšo kršitev.

Or. en
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Obrazložitev

Delo regulativnih organov mora biti neprekinjeno. Če gre za odbor (komisijo), sestavljeno iz 
več ljudi, bi morali biti ti imenovani ob različnem času, da se tako zagotovi neprekinjeno 
delo. Možnost ponovnega imenovanja bi omogočila, da najboljši regulatorji ostanejo na 
položaju daljše časovno obdobje (kar je zlasti pomembno v majhnih državah).

Predlog spremembe 356
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let, v vsakem primeru pa dlje 
od mandata poslancev zadevnega 
nacionalnega parlamenta; upravni organ 
se lahko še pred koncem mandata razreši 
funkcije le, če ne izpolnjuje več pogojev iz 
tega člena ali če je storil hujšo kršitev.

Or. en

Obrazložitev

Politični vpliv pri delu regulativnih organov bi bilo treba zmanjšati. Čas imenovanja 
regulativnega odbora (upravnega organa) ne bi smel sovpadati s časom splošnih volitev.

Predlog spremembe 357
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ba) proračunske potrebe regulativnega 
organa se krijejo z neposredno dajatvijo, 
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ki se zaračuna reguliranim 
upravljavcem.“

Or. en

Obrazložitev

Resnična neodvisnost regulativnega organa se zagotovi tako, da dobi neodvisen vir 
proračunskega dohodka namesto dodeljenih sredstev iz državnega proračuna. To potrjujejo 
primeri najboljše prakse v različnih državah.

Predlog spremembe 358
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji politike regulatornega organa Splošni cilji regulativnega organa

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulativni organ v okviru svojih nalog in 
pristojnosti, kot so določene v členu 22c, 
po potrebi ter v tesnem posvetovanju z 
drugimi zadevnimi nacionalnimi organi 
in brez poseganja v njihove pristojnosti,
vse potrebne ukrepe za doseganje 
naslednjih ciljev:

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce 
in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulatornimi
organi drugih držav članic in Komisijo;

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce 
in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativnimi 
organi drugih držav članic in Komisijo;

(b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a);

(b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a);

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 
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članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok električne energije v 
Skupnosti;

članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju in spodbudili
integracijo nacionalnih trgov, kar lahko 
olajša pretok električne energije v 
Skupnosti;

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti,
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;

(d) spodbujanje razvoja varnih, zanesljivih 
in učinkovitih nediskriminacijskih 
sistemov ter ustreznosti omrežij;

(da) poenostavitev dostopa novih 
proizvodnih zmogljivosti do omrežja, zlasti 
odstranjevanje ovir, ki bi lahko 
onemogočile dostop novim udeležencem 
na trg;

(e) zagotavljanje ustreznih spodbud za 
upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

(e) zagotavljanje primernih spodbud za 
upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

(f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in spodbujanje 
učinkovite konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco.

(f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in spodbujanje 
učinkovite konkurence;

(fa) prispevanje k visokim standardom 
univerzalnih in javnih storitev za 
električno energijo, varstvu ranljivih 
odjemalcev in pomoč pri zagotavljanju 
učinkovitosti ukrepov za varstvo 
potrošnikov iz priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Na mnogih od teh področij ima nacionalni regulator malo pristojnosti ali pa jih sploh nima. 
Zato bi bilo treba jasno navesti, da nacionalni regulator sledi tem splošnim ciljem, da bi bilo 
povsem nedvoumno, da ni primarni organ za njihovo doseganje.

Zato je za nekatere dejavnosti treba spremeniti „zagotavljanje“ v zgolj „prispevanje“.
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Predlog spremembe 359
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Za zagotavljanje učinkovite in 
neizkrivljene konkurence pri oskrbi z 
električno energijo in za zagotavljanje 
dolgoročno zastavljenega, zmogljivega in 
zanesljivega delovanja energetskih 
distribucijskih omrežij se električna 
omrežja regulirajo. Če za izvajanje nalog, 
določenih v tej direktivi, niso pristojni 
drugi nacionalni organi, zlasti organi, 
pristojni za konkurenco, sprejme 
regulativni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

a) spodbujanje konkurenčnega, varnega 
in okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse 
odjemalce in dobavitelje v Skupnosti, v 
tesnem sodelovanju z Agencijo, 
regulatornimi organi drugih držav članic 
in Komisijo;
b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a);

a) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti za 
zagotavljanje dejanskega odprtja trga za 
vse odjemalce in dobavitelje na podlagi 
ustreznih čezmejnih struktur, ki bodo 
omogočale  dostop in uporabo omrežja.  

c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok električne energije v 
Skupnosti;

b) razvoj ustreznih zmogljivosti za 
čezmejni prenos, da bi zadostili 
povpraševanju, spodbujali integracijo 
nacionalnih trgov za odpravo omejitev pri 
trgovanju z električno energijo med 
državami članicami in zagotavili primerno 
raven zmogljivosti znotraj regije in po 
potrebi znotraj sosednjih regij, ki bo 
primerna za razvoj učinkovite 
konkurence;

d) zagotavljanje razvoja varnih, 



PE404.525v01-00 40/100 AM\714880SL.doc

SL

zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;
e) zagotavljanje ustreznih spodbud za 
upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

c) zagotavljanje ustreznih spodbud za 
upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in 
spodbujanje učinkovite konkurence v 
sodelovanju z organi, pristojnimi za 
konkurenco.

d) zagotavljanje zgodnjega vključevanja 
uporabnikov omrežja.

Or. de

Obrazložitev

V mnogih državah članicah je pristojnost, da posežejo na področje konkurence, v rokah 
organov, pristojnih za konkurenco. Druge države članice so to pristojnost predale 
regulativnim organom. Da bi se lahko izognili pozitivnim kot tudi negativnim konfliktom v 
zvezi s pristojnostmi na nacionalni ravni, mora oblikovanje kataloga nalog ustrezati obema 
oblikama organizacije. Zagotavljanje učinkovitega delovanja trga in dejanske konkurence je 
treba postaviti na začetek kataloga nalog.

Predlog spremembe 360
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Regulacija električnih omrežij je 
namenjena zagotavljanju učinkovite in 
neizkrivljene konkurence pri oskrbi z 
električno energijo in zagotavljanju 
dolgoročno zastavljenega, zmogljivega in 
zanesljivega delovanja energetskih 
distribucijskih omrežij.     Če za izvajanje 
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nalog, določenih v tej direktivi, niso 
pristojni drugi nacionalni organi, zlasti 
organi, pristojni za konkurenco, sprejme 
regulativni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

a) spodbujanje konkurenčnega, varnega 
in okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse 
odjemalce in dobavitelje v Skupnosti, v 
tesnem sodelovanju z Agencijo, 
regulatornimi organi drugih držav članic 
in Komisijo;
b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a);

a) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti za 
zagotavljanje dejanskega odprtja trga za 
vse odjemalce in dobavitelje na podlagi 
ustreznih čezmejnih struktur, ki bodo 
omogočale  dostop in uporabo omrežja.  

c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok električne energije v 
Skupnosti;

b) razvoj ustreznih zmogljivosti za 
čezmejni prenos, da bi zadostili 
povpraševanju, spodbujali integracijo 
nacionalnih trgov za odpravo omejitev pri 
trgovanju z električno energijo med 
državami članicami in zagotavili primerno 
raven zmogljivosti znotraj regije in po 
potrebi znotraj sosednjih regij, ki bo 
primerna za razvoj učinkovite 
konkurence;  

d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;
e) zagotavljanje ustreznih spodbud za 
upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

c) zagotavljanje ustreznih spodbud za 
upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in 
spodbujanje učinkovite konkurence v 
sodelovanju z organi, pristojnimi za 
konkurenco.

d) zagotavljanje zgodnjega vključevanja 
uporabnikov omrežja.
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Or. de

Obrazložitev

V mnogih državah članicah je pristojnost, da posežejo na področje konkurence, v rokah 
organov, pristojnih za konkurenco. Druge države članice so to pristojnost predale 
regulativnim organom. Da bi se lahko izognili pozitivnim kot tudi negativnim konfliktom v 
zvezi s pristojnostmi na nacionalni ravni, mora oblikovanje kataloga nalog ustrezati obema 
oblikama organizacije. Zagotavljanje učinkovitega delovanja trga in dejanske konkurence je 
treba postaviti na začetek kataloga nalog.

Predlog spremembe 361
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulativni organ v okviru svojih nalog in 
pristojnosti, kot so določene v členu 22c, 
po potrebi ter v tesnem posvetovanju z 
drugimi zadevnimi nacionalnimi organi 
in brez poseganja v njihove pristojnosti, 
vse potrebne ukrepe za doseganje 
naslednjih ciljev:

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce 
in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulatornimi
organi drugih držav članic in Komisijo;

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce 
in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativnimi
organi drugih držav članic in Komisijo;

(b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a);

(b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a); 

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
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zadostili povpraševanju, spodbujali
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok električne energije v 
Skupnosti;

zadostili povpraševanju in spodbudili
integracijo nacionalnih trgov, kar lahko 
olajša pretok električne energije v 
Skupnosti;

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;

(d) spodbujanje razvoja varnih, zanesljivih 
in učinkovitih nediskriminacijskih omrežij 
ter ustreznosti omrežij; 

(da) poenostavitev dostopa novih 
proizvodnih zmogljivosti do omrežja, zlasti 
odstranjevanje ovir, ki bi lahko 
onemogočile dostop novim udeležencem 
na trg;

(e) zagotavljanje ustreznih spodbud za 
upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

(e) zagotavljanje primernih spodbud za 
upravljavce omrežij in uporabnike, 
kratkoročno in dolgoročno, da bi povečali 
učinkovitost omrežij in spodbujali 
integracijo trgov;

(f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in 
spodbujanje učinkovite konkurence v 
sodelovanju z organi, pristojnimi za 
konkurenco.

Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi bi lahko bilo navedeno (besedilo sklepov Evropskega sveta), da je potrebna 
„okrepitev konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe s pospešenim vključevanjem novih elektrarn 
v električno omrežje v vseh državah članicah, s spodbudami zlasti za nove ponudnike na 
trgu“. 

Predlog spremembe 362
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – noslov in uvodni del



PE404.525v01-00 44/100 AM\714880SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji politike regulatornega organa Splošni cilji regulativnega organa
Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulativni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji ob ohranitvi 
svojih nalog in pooblastil, kot so določeni 
v členu 22c te direktive, ter v posvetovanju 
z drugimi zadevnimi nacionalnimi organi, 
če je to potrebno, in brez poseganja v 
njihove pristojnosti:

Or. es

Obrazložitev

Nekatere predlagane pristojnosti niso ustrezne za nacionalne regulativne organe. Energetsko 
politiko določajo nacionalne vlade.

Predlog spremembe 363
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22 b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulativni organ, če za izvajanje nalog, 
določenih v tej direktivi, niso pristojni 
drugi nacionalni organi, zlasti organi, 
pristojni za konkurenco, vse potrebne 
ukrepe, da se dosežejo naslednji cilji:

Or. de
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Predlog spremembe 364
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce 
in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulatornimi
organi drugih držav članic in Komisijo;

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga z 
električno energijo v Skupnosti ter 
učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce 
in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativni organi 
drugih držav članic in Komisijo, ter 
zagotavljanje dolgoročno zastavljenega, 
zmogljivega in zanesljivega delovanja 
energetskih distribucijskih omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Tudi regulativni organi bi se morali osredotočiti na zagotavljanje dolgoročno zastavljenega, 
zmogljivega in zanesljivega delovanja energetskih distribucijskih omrežij. Nadalje je 
potrebno določiti pristojnosti organov, pristojnih za konkurenco.

Predlog spremembe 365
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok električne energije v 

(c) odprava morebitnih omejitev pri 
trgovanju z električno energijo med 
državami članicami, vključno z razvojem 
ustreznih zmogljivosti za čezmejni prenos, 
da bi zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok električne energije v 
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Skupnosti; Skupnosti;

Or. de

Obrazložitev

Tudi regulativni organi bi se morali osredotočiti na zagotavljanje dolgoročno zastavljenega, 
zmogljivega in zanesljivega delovanja energetskih distribucijskih omrežij. Nadalje je 
potrebno razmejiti pristojnosti med regulativnimi organi in organi, pristojnimi za
konkurenco.

Predlog spremembe 366
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
električno energijo med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili
neoviran pretok električne energije v 
Skupnosti;

(c) odprava regulativnih omejitev pri 
trgovanju z električno energijo med 
državami članicami, vključno z razvojem 
ustreznih zmogljivosti za čezmejni prenos, 
da bi zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili
neoviran pretok električne energije v 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi si morali prizadevati za omejevanje regulativnih omejitev za 
trgovino z naravnim plinom po EU. Medtem ko utegnejo imeti organi nekaj vpliva, pa nimajo 
pristojnosti, da bi odpravili druge omejitve, na primer pravne ali pogodbene.
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Predlog spremembe 367
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, 
da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno 
zadostili povpraševanju, ter razvoj 
inovativnih tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij;

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij na 
najbolj stroškovno učinkovit način, 
spodbujanje, ustreznosti omrežij ter 
raziskav in inovacij, da bodo lahko 
kratkoročno in dolgoročno zadostili 
povpraševanju, ter razvoj inovativnih 
tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 368
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;

(d) spodbujanje razvoja varnih, zanesljivih 
in učinkovitih omrežij, spodbujanje 
energetske učinkovitosti in ustreznosti 
omrežij;

Or. es
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Obrazložitev

Nekatere predlagane pristojnosti niso ustrezne za nacionalne regulativne organe. Energetsko 
politiko določajo nacionalne vlade.

Predlog spremembe 369
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, 
da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno 
zadostili povpraševanju, ter razvoj 
inovativnih tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij; 

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
upoštevanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, 
da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno 
zadostili povpraševanju, ter razvoj 
inovativnih tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij; 

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo upoštevati energetsko učinkovitost, obnovljive vire 
energije in nizkoogljično tehnologijo, ni pa jim treba dodeliti tudi izrecne naloge za njihovo 
spodbujanje, ker bi bilo to v navzkrižju z njihovo vlogo gospodarskih regulatorjev (in 
regulatorjev konkurence). 

Predlog spremembe 370
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje razvoja varnih, (d) zagotavljanje razvoja varnih, 
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zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;

zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
usmerjenih k odjemalcem, spodbujanje 
ustreznosti omrežij ter zagotavljanje 
energetske učinkovitosti in vključevanje 
obnovljivih virov ter porazdeljene 
proizvodnje v manjšem in večjem merilu v 
prenosna in distribucijska omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Ob vzpostavitvi energetskega omrežja je treba upoštevati interes odjemalcev.

Predlog spremembe 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, 
da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno
zadostili povpraševanju, ter razvoj 
inovativnih tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij;

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
proaktivnega vključevanja obnovljivih 
virov v velikem obsegu in decentralizirane 
proizvodnje energije, ustreznosti omrežij 
ter raziskav in inovacij, da bodo lahko 
zadostili temu povpraševanju;

Or. en

Obrazložitev

Vloga regulatorja bi morala biti, da zagotovi nediskriminacijsko omrežje, ne pa da spodbuja 
posamezne možnosti dobave ter skuša tako vplivati na mešanico energetskih virov v državah 
članicah.
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Predlog spremembe 372
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;

(d) zagotavljanje zajamčenega dostopa do 
omrežja z obnovljivimi viri energije;

Or. nl

Obrazložitev

V praksi imajo proizvajalci trajnostne energije včasih težave pri dostopu do omrežja.

Predlog spremembe 373
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in spodbujanje 
učinkovite konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco.

(f) zagotavljanje koristi odjemalcu prek 
učinkovitega delovanja njihovega 
nacionalnega trga in spodbujanje 
učinkovite konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco.

Or. en
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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 374
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(fa) Uskladitev postopkov izmenjave 
podatkov za najpomembnejše tržne 
procese na regionalni ravni.“

Or. de

Obrazložitev

EU si prizadeva za vzpostavitev čezmejnih tržnih regij. Zato je nujno potrebna uskladitev 
vseh postopkov izmenjave podatkov. Za liberaliziran trg so delujoči postopki izmenjave 
podatkov v zvezi z voznimi redi, izravnavo, obračunom, menjavo dobaviteljev itd. temeljna 
predpostavka.   Pomanjkanje usklajenih postopkov izmenjave podatkov ovirajo uvedbo 
čezmejnih tržnih regij.

Predlog spremembe 375
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(fa) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga, spodbujanje 
učinkovite konkurence in varstva 
potrošnikov;“
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Or. en

Predlog spremembe 376
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(fb) prispevanje k visokim standardom 
univerzalnih in javnih storitev za 
električno energijo, varstvu ranljivih 
odjemalcev in pomoč pri zagotavljanju 
učinkovitosti ukrepov za varstvo 
potrošnikov iz priloge A.“

Or. en

Predlog spremembe 377
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Regulatorni organ ima naslednje naloge: 1. Regulativni organ ima naslednje naloge, 
ki jih po potrebi izvede ob posvetovanju z 
drugimi ustreznimi nacionalnimi in 
evropskimi organi, upravljavci 
prenosnega omrežja in drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu brez 
poseganja v njihove posebne pristojnosti:

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi po potrebi opravijo posvetovanja, da svoje pristojnosti izvajajo 
na najboljši možen način (npr. skladnost z drugimi organi, tehnična in ekonomska izvedljivost 
sprejetih ukrepov) in da upoštevajo evropsko razsežnost trga.

Predlog spremembe 378
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Regulatorni organ ima naslednje naloge: 1. Regulativni organ ima brez poseganja v 
pristojnosti drugih nacionalnih 
regulativnih organov naslednje naloge:

Or. de

Obrazložitev

Sprememba premalo natančne formulacije.

Predlog spremembe 379
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Regulatorni organ ima naslednje naloge: 1. Regulativni organ ima brez poseganja v 
pristojnosti drugih nacionalnih 
regulativnih organov naslednje naloge:

Or. de
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Predlog spremembe 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (– a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-) neodvisno in v skladu s preglednimi 
merili določa ali odobri regulirane 
omrežne tarife in elemente omrežnih tarif;

Or. en

Obrazložitev

Določanje reguliranih omrežnih tarif brez zunanjega vmešavanja je ena izmed glavnih 
pristojnosti resnično neodvisnega organa. To načelo je treba v direktivi izrecno omeniti kot 
prvi korak k dejanski harmonizaciji nacionalnih regulativnih okvirov.

Predlog spremembe 381
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter, kjer je 
primerno, lastniki omrežij, pa tudi 
elektroenergetska podjetja, izpolnjujejo 
obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva 
in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, 
vključno s čezmejnimi vprašanji;

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter, kjer je 
primerno, lastniki omrežij, pa tudi 
elektroenergetska podjetja, izpolnjujejo 
obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva 
in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, 
vključno s čezmejnimi vprašanji in 
ločevanjem;

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili dolžnosti regulativnih organov v zvezi z 
ločevanjem, ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja.

Predlog spremembe 382
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter, kjer je 
primerno, lastniki omrežij, pa tudi 
elektroenergetska podjetja, izpolnjujejo 
obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva 
in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, 
vključno s čezmejnimi vprašanji;

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter, kjer je 
primerno, lastniki omrežij, pa tudi 
elektroenergetska podjetja, izpolnjujejo 
obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva 
in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, 
vključno s čezmejnimi vprašanji in 
ločevanjem;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili dolžnosti regulativnih organov v zvezi z 
ločevanjem, ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja. Izrecna omemba te naloge ter 
verjetnost, da bo Agencija ta vidik preučila in Komisiji ali določenemu nacionalnemu organu 
izdala uradno mnenje, bosta v pomoč pri zagotavljanju usklajenosti.

Predlog spremembe 383
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodeluje z regulatornim organom ali (b) sodeluje z regulativnim organom ali 
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organi držav članic pri čezmejnih 
vprašanjih;

organi držav članic pri čezmejnih 
vprašanjih, in sicer med drugim zagotavlja 
zadostne zmogljivosti za povezovanje med 
prenosnimi infrastrukturami v skladu z 
učinkovito celostno oceno trga in merili o 
zanesljivosti oskrbe ter brez razlikovanja 
med dobavitelji v različnih državah 
članicah;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili enega glavnih ciljev tega sodelovanja, in sicer da 
je treba pri odločitvah o naložbah in uporabi infrastrukture enakovredno obravnavati 
uporabnike znotraj državnih meja in tiste v povezanih omrežjih.

Predlog spremembe 384
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izpolnjuje in izvaja odločitve Agencije 
in Komisije;

(c) izpolnjuje in izvaja vse zadevne pravno 
zavezujoče odločitve Agencije in Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 385
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izpolnjuje in izvaja odločitve Agencije (c) izpolnjuje in izvaja vse zadevne pravno 
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in Komisije; zavezujoče odločitve Agencije in Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 386
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) preprečuje navzkrižno subvencioniranje 
med dejavnostmi prenosa, distribucije in 
dobave;

(e) spremlja izpolnjevanje zahtev glede 
ločevanja iz te direktive in druge zadevne 
zakonodaje Skupnosti ter preprečuje 
navzkrižno subvencioniranje med 
dejavnostmi prenosa, distribucije in 
dobave;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili dolžnosti regulativnih organov v zvezi z 
ločevanjem, ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja.

Predlog spremembe 387
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) preprečuje navzkrižno subvencioniranje 
med dejavnostmi prenosa, distribucije in 
dobave;

(e) spremlja izpolnjevanje zahtev glede 
ločevanja iz te direktive in druge zadevne 
zakonodaje Skupnosti ter preprečuje 
navzkrižno subvencioniranje med 
dejavnostmi prenosa, distribucije in 
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dobave;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili dolžnosti regulativnih oganov v zvezi z 
ločevanjem, ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja.  Izrecna omemba te naloge ter 
verjetnost, da bo Agencija ta vidik preučila in Komisiji ali določenemu nacionalnemu organu 
izdala uradno mnenje, bosta v pomoč pri zagotavljanju usklajenosti.

Predlog spremembe 388
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) preverja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnih omrežij in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnih omrežij glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz 
člena 2c(1) Uredbe (ES) št. 1228/2003;

(f) preverja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnih omrežij in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnih omrežij glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz 
člena 2c(1) Uredbe (ES) št. 1228/2003. 10 
– letni naložbeni načrt spodbuja naložbe, 
še posebej na malih in nedobičkonosnih 
energetskih trgih, in zagotavlja zadostno 
usposobljenost in število zaposlenih za 
izpolnjevanje storitvenih obveznosti.
Neizpolnjevanje 10 - letnega naložbenega 
načrta se kaznuje s primernimi 
sankcijami v skladu s smernicami, ki jih 
sprejme Agencija;

Or. en

Obrazložitev

Za preprečevanje diskriminacije potrošnikov, ki živijo v oddaljenih regijah.
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Predlog spremembe 389
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) preverja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnih omrežij in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnih omrežij glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz
člena 2c(1) Uredbe (ES) št. 1228/2003;

(f) spremlja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnih omrežij in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnih omrežij glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz 
člena 2c(1) Uredbe (ES) št. 1228/2003; 

Or. en

Predlog spremembe 390
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) odobri letne naložbene načrte 
upravljavcev prenosnih omrežij;

Or. fr

Obrazložitev

Ne glede na model, namenjen  večjemu ločevanju upravljavcev prenosnih omrežij, se bo 
delničar upravljavca prenosnih omrežij vedno znašel v navzkrižju interesov med ravnjo 
načrtovanih naložb in višino dobička.

V takih okoliščinah mora letni naložbeni načrt upravljavcev prenosnih omrežij odobriti 
nacionalni regulativni organ in tako preprečiti, da bi delničar v navzkrižju interesov sprejel 
odločitev, ki bi škodovala varnosti omrežja.
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Predlog spremembe 391
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spremlja naložbe v tehnologijo 
inteligentnih omrežij kot jasen 10 – letni 
razvojni načrt;

Or. en

Predlog spremembe 392
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) odobri letne naložbene načrte 
upravljavcev prenosnih omrežij;

Or. fr

Obrazložitev

Ne glede na model, namenjen zagotavljanju neodvisnosti upravljavcev prenosnih omrežij, se 
bo delničar upravljavca prenosnih omrežij vedno znašel v navzkrižju interesov med ravnjo 
načrtovanih naložb, donosnostjo in višino dividend. V takih okoliščinah mora letni naložbeni 
načrt upravljavcev prenosnih omrežij odobriti nacionalni regulativni organ in tako preprečiti, 
da bi delničar v navzkrižju interesov sprejel odločitev, ki bi škodovala varnosti omrežja.
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Predlog spremembe 393
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) odobri letne naložbene načrte 
upravljavcev prenosnih omrežij;

Or. fr

Obrazložitev

Ne glede na model, namenjen zagotavljanju neodvisnosti upravljavcev prenosnih omrežij, se 
bo delničar upravljavca prenosnih omrežij vedno znašel v navzkrižju interesov med ravnjo 
načrtovanih naložb, donosnostjo in višino dividend. V takih okoliščinah mora letni naložbeni 
načrt upravljavcev prenosnih omrežij odobriti nacionalni regulativni organ in tako preprečiti, 
da bi delničar v navzkrižju interesov sprejel odločitev, ki bi škodovala varnosti omrežja.

Predlog spremembe 394
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja ter pregleduje pravila glede 
varnosti in zanesljivosti omrežja;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Sistematično in obvezno dodeljevanje pristojnosti nacionalnim regulativnim organom za 
področje varnosti ni upravičeno. Moralo bi biti ukinjeno in nadomeščeno z subsidiarnostjo.
Dejansko je varnost prenosnih omrežij za električno energijo odločilnega pomena za uspešno 
delovanje države. V nekaterih državah članicah je ta pristojnost posebna pravica, ki izhaja iz 
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javnih pooblastil vlade in ne neodvisnega organa.

Predlog spremembe 395
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja ter pregleduje pravila glede 
varnosti in zanesljivosti omrežja;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Varnost omrežij za prenos električne energije je odločilnega pomena za uspešno delovanje 
države. Zaradi tega je v nekaterih državah članicah ta prisojnost posebna pravica, ki izhaja iz 
javnih pooblastil vlade. Odvisna je torej od političnih teles in ne od neodvisnega organa. Ti 
predpisi so zelo oddaljeni od vprašanj konkurence ali dostopa do omrežij, zaradi katerih so 
bili ustanovljeni neodvisni regulativni organi in ki so glavno strokovno področje teh organov.

Predlog spremembe 396
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremlja varnost in zanesljivost
omrežja ter pregleduje pravila glede 
varnosti in zanesljivosti omrežja;

(g) spremlja izpolnjevanje predpisov o 
varnosti in zanesljivosti omrežja ter 
standarde in zahteve glede kakovosti 
omrežnih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja ter pregleduje pravila glede 
varnosti in zanesljivosti omrežja;

(g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja, določa ali potrjuje standarde in 
zahteve glede kakovosti storitve in dobave
ter pregleduje kakovost storitve in dobave
in pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Nekateri nacionalni regulativni organi so že zadolženi za spremljanje delovanja trga 
električne energije, tudi v zvezi s kakovostjo dobave in storitev, ki so jih deležni odjemalci, ki 
bodo tako imeli resnične koristi od skladnih in preglednih predpisov.

Predlog spremembe 398
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja ter pregleduje pravila glede 
varnosti in zanesljivosti omrežja;

(g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja, določa ali potrjuje standarde in 
zahteve glede kakovosti storitve in dobave
ter pregleduje kakovost storitve in dobave
in pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

Or. en
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Obrazložitev

Nekateri nacionalni regulativni organi so že zadolženi za spremljanje delovanja trga 
električne energije, tudi v zvezi s kakovostjo dobave in storitev, ki so jih deležni odjemalci, ki 
bodo tako imeli resnične koristi od skladnih in preglednih predpisov.

Predlog spremembe 399
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremlja varnost in zanesljivost
omrežja ter pregleduje pravila glede 
varnosti in zanesljivosti omrežja;  

(g) spremlja izpolnjevanje predpisov o 
varnosti in zanesljivosti omrežja ter 
standardov in zahtev glede kakovosti 
omrežnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 400
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da elektroenergetska podjetja
izpolnjujejo obveznosti glede preglednosti;

h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da upravljavci omrežja
izpolnjujejo obveznosti glede preglednosti, 
ki so povezane z omrežjem;

Or. de

Obrazložitev

Sprememba premalo natančne formulacije.
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Predlog spremembe 401
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da elektroenergetska podjetja
izpolnjujejo obveznosti glede preglednosti;

h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da upravljavci omrežja
izpolnjujejo obveznosti glede preglednosti, 
ki so povezane z omrežjem;

Or. de

Predlog spremembe 402
Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (h a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) spodbuja razvoj evropskih pogodb o 
prekinljivi oskrbi, tako da za vsako 
zadevno skupino odjemalcev določi 
referenčno vrednost finančnega 
nadomestila za neizkoriščeno električno 
energijo, in sicer v skladu s preglednim 
sistemom indeksiranja, izračunanim na 
podlagi cen energije na trgu, cene CO2, 
prihranka pri naložbi, potrebni za 
zmogljivosti električne proizvodnje, in 
priporočil strokovne skupine, sestavljene 
iz predstavnikov elektroenergetskih 
podjetij in končnih odjemalcev;

Or. en
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Obrazložitev

Evropska pogodba o prekinljivi oskrbi iz direktive 2003/54/ES daje prednost znižanju 
energetske porabe v skladu s cilji spodbujanja energetske učinkovitosti.

Pogodba omogoča, da odjemalec električne energije sprejme odločitev o začasni prekinitvi 
porabe na prošnjo svojega upravitelja, pristojnega za ravnovesje, in(ali) regulativnega 
organa in tako prekine dejavnosti, dokler ni v ravnovesnem območju in/ali na omrežju 
ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po energiji ponovno vzpostavljeno.

Predlog spremembe 403
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in 
maloprodaji, vključno z izmenjavo 
električne energije, cenami za 
gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki 
zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov 
in pritožbami gospodinjstev v standardni 
obliki, ter morebitno izkrivljanje ali 
omejevanje konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco, pri 
čemer tem organom zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje zadevne 
primere;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 404
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (i)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in 
maloprodaji, vključno z izmenjavo 
električne energije, cenami za 
gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki 
zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov 
in pritožbami gospodinjstev v standardni 
obliki, ter morebitno izkrivljanje ali 
omejevanje konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco, pri 
čemer tem organom zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje zadevne 
primere;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Sprememba premalo natančne formulacije.

Predlog spremembe 405
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, 
vključno z izmenjavo električne energije, 
cenami za gospodinjstva, deležem 
odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, 
deležem odklopov in pritožbami 
gospodinjstev v standardni obliki, ter 
morebitno izkrivljanje ali omejevanje 
konkurence v sodelovanju z organi, 
pristojnimi za konkurenco, pri čemer tem 
organom zagotavlja potrebne informacije 
in jim posreduje zadevne primere;

(i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, 
vključno z izmenjavo električne energije, 
cenami za gospodinjstva, deležem 
odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, 
deležem odklopov in pritožbami 
gospodinjstev, ter morebitno izkrivljanje 
ali omejevanje konkurence, pri čemer 
zadevnim organom, pristojnim za 
konkurenco, zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje primere;
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Or. en

Predlog spremembe 406
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) spremlja čas, ki ga podjetja za prenos in 
distribucijo rabijo za priključitve in 
popravila;

(j) spremlja čas, ki ga podjetja za prenos in 
distribucijo rabijo za priključitve in 
popravila, ter v skladu s smernicami 
Agencije uvede sankcije, če se ta čas brez 
utemeljenega razloga podaljša;

Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba učinkovite, primerne in odvračilne sankcije za elektroenergetska podjetja, 
ki ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 407
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih 
in javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Prestavljeno v člen 22b.

Predlog spremembe 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih 
in javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Komisija predvideva, da se regulativnim organom podeli posebne pravice na področju javnih 
storitev, ki močno presegajo zakonski okvir, znotraj katerega bi regulativni organ moral 
delovati.

Predlog spremembe 409
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih 
in javnih storitev za električno energijo, 

črtano
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varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Točka k) iz odstavka 1 člena 22c je bila kot splošni cilj prenesena v člen 22b.

Predlog spremembe 410
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev ter 
učinkovitost in izvedbo ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz priloge A;

Or. en

Predlog spremembe 411
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
nadzoruje visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo ter
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varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

varstvo ranljivih odjemalcev; 

Or. en

Obrazložitev

Nekatere naloge morajo v prvi vrsti izvajati vlade, saj bolj zadevajo socialne ukrepe kot pa 
urejanje maloprodajnega trga. Regulatorji niso mnenja, da so pristojni za določanje socialne 
politike, bi jih pa bilo treba pooblastiti za zagotovljanje uspešnega izvajanja določb iz priloge 
A. Nazadnje bi bilo treba tudi pojasniti, da so za izvajanje Priloge A o varstvu potrošnikov 
odgovorni regulatorji.

Predlog spremembe 412
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
nadzoruje visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo ter
varstvo ranljivih odjemalcev;

Or. en

Obrazložitev

Kadar ne vključujejo urejanja maloprodajnega trga, so ukrepi socialne politike, kot so 
oblikovanje visokih standardov za univerzalne in javne storitve, predvsem v pristojnosti vlad. 
Vseeno bi morali nacionalni regultivni organi te standarde nadzorovati in zagotoviti ustrezno 
raven zaščite odjemalcev električne energije.
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Predlog spremembe 413
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
nadzoruje visoke standarde univerzalnih in
javnih storitev za električno energijo in
varstvo ranljivih odjemalcev.

Or. de

Obrazložitev

Za nekatere naloge morajo v prvi vrsti poskrbeti nacionalne vlade, saj se uvrščajo bolj v 
področje socialnih ukrepov kot pa v regulacijo trga končnih odjemalcev. Regulativni organi 
se ne vidijo zmožni določati socialnopolitičnih ukrepov. 

Predlog spremembe 414
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih organov zagotavlja visoke 
standarde univerzalnih in javnih storitev za 
električno energijo, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

Or. de
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Predlog spremembe 415
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih organov zagotavlja visoke 
standarde univerzalnih in javnih storitev za 
električno energijo, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

Or. de

Obrazložitev

Sprememba premalo natančne formulacije.

Predlog spremembe 416
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) zagotavlja, učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A.

Or. de

Obrazložitev

Za nekatere naloge morajo v prvi vrsti poskrbeti nacionalne vlade, saj se uvrščajo bolj v 
področje socialnih ukrepov kot pa v regulacijo trga končnih odjemalcev. Regulativni organi 
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se ne vidijo zmožni določati socialnopolitičnih ukrepov. 

Predlog spremembe 417
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) zagotavljanje zajamčenega dostopa 
do omrežja z obnovljivimi viri energije;

Or. nl

Obrazložitev

V praksi imajo včasih proizvajalci trajnostne energije težave pri dostopu do omrežja.

Predlog spremembe 418
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) zagotavlja, da so ukrepi za varstvo 
potrošnikov, ki so opredeljeni v prilogi A, 
učinkoviti.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere naloge morajo v prvi vrsti izvajati vlade, saj bolj zadevajo socialne ukrepe kot pa 
urejanje maloprodajnega trga. Regulatorji niso mnenja, da so pristojni za določanje socialne 
politike, bi jih pa bilo treba pooblastiti za zagotavljanje uspešnega izvajanja določb iz priloge 
A. Nazadnje bi bilo treba tudi pojasniti, da so za izvajanje Priloge A o varstvu potrošnikov 
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odgovorni regulatorji.

Predlog spremembe 419
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) zagotavlja, da so ukrepi za varstvo 
potrošnikov, ki so opredeljeni v prilogi A, 
učinkoviti in da se jih izvaja.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe za varstvo potrošnikov, opredeljene v prilogi A, morajo nacionalni regulativni organi 
učinkovito izvajati.

Predlog spremembe 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

l) vsaj enkrat letno objavi priporočila 
glede skladnosti tarif za dobavo z 
določbami člena 3;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba močno presega zakonski okvir, znotraj katerega bi regulativni organ moral 
delovati.
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Predlog spremembe 421
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) vsaj enkrat letno objavi priporočila 
glede skladnosti tarif za dobavo z 
določbami člena 3;

(l) vsaj enkrat letno objavi priporočila 
glede skladnosti tarif za dobavo z 
določbami člena 3. V priporočilih posebno 
pozornost nameni učinku reguliranih cen 
(veleprodajnih cen in cen za končne 
odjemalce) na delovanje trga;

Or. en

Obrazložitev

Ker lahko regulirane cene, kadar so precej nižje od tržnih cen, zavirajo konkurenco in 
negativno vplivajo na zanesljivost oskrbe, jim je treba v priporočilih regulativnega organa 
nameniti posebno pozornost.

Predlog spremembe 422
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, uporabo 
usklajene oblike za predstavljanje 
podatkov o porabi in dostop do podatkov v 
skladu z odstavkom (h) Priloge A;

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, usklajeno 
obliko na nacionalni ravni za 
predstavljanje podatkov o porabi, pri 
čemer gre za neobvezno uporabo, in 
dostop do podatkov v skladu z odstavkom 
(h) priloge A;

Or. en
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Predlog spremembe 423
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, uporabo 
usklajene oblike za predstavljanje 
podatkov o porabi in dostop do podatkov v 
skladu z odstavkom (h) Priloge A;

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, usklajeno 
obliko na nacionalni ravni za 
predstavljanje podatkov o porabi, pri 
čemer gre za neobvezno uporabo, in 
dostop do podatkov v skladu z odstavkom 
(h) priloge A;

Or. en

Predlog spremembe 424
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, uporabo 
usklajene oblike za predstavljanje 
podatkov o porabi in dostop do podatkov v 
skladu z odstavkom (h) Priloge A;

(m) oblikuje standarizirane postopke v 
zvezi z razmerjem med končnim 
odjemalcem in dobaviteljem ali 
distributerjem, ali upravljavcem 
merilnega sistema, ki bi zadevali vsaj 
dostop do podatkov o porabi posameznih 
odjemalcev, uporabo usklajene oblike za 
predstavljanje podatkov o porabi in dostop 
do podatkov v skladu z odstavkom (h) 
priloge A.

Or. en
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Obrazložitev

Odobritev dostopa do podatkov o dejanski porabi je osnovni pogoj za to, da bili odjemlaci 
lahko energetsko učinkoviti ali da bi lahko primerjali podobne dobavitelje. Regulativni 
organi, ki se že posvetujejo z zainteresiranimi stranmi in so odgovorni za spremljanje 
maloprodajnih energetskih trgov, so najbolj primerni organi za obravnavo razmerij med 
upravljavci distribucijskih omrežij, dobavitelji in odjemalci (tudi v zvezi s pravili, dolžnostmi, 
pogodbenimi dogovori, sporazumi o izmenjavi podatkov in poroštvi za kakovost).

Predlog spremembe 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o) spremlja naložbe v proizvodne 
zmogljivosti v povezavi z zanesljivostjo 
dobave.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba močno presega zakonski okvir, znotraj katerega bi regulativni organ moral 
delovati.

Predlog spremembe 426
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) spremlja naložbe v proizvodne 
zmogljivosti v povezavi z zanesljivostjo 
dobave;

(o) spremlja naložbe v proizvodne 
zmogljivosti v povezavi z zanesljivostjo 
dobave in daje prednost naložbam, 
povezanim z malimi in nedobičkonosnimi 
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trgi, na primer v oddaljenih regijah.

Or. en

Obrazložitev

Da se izognemo diskriminaciji odjemalcev v oddaljenih regijah (gorskih in otoških regijah).

Predlog spremembe 427
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) lahko uporabi veto pri odločitvah o 
imenovanju in odstavitvi oseb, odgovornih 
za splošno vodenje upravljavca 
prenosnega omrežja;

Or. fr

Obrazložitev

S tem, ko se nacionalnim regulativnim organom podeli pravico do uporabe veta v zvezi z 
imenovanji in odstavitvami oseb, ki vodijo upravljavce prenosnih omrežij, bo ta direktiva 
prispevala k temu, da bodo poklicni interesi oseb, pooblaščenih za vodenje upravljavcev 
prenosnih omrežij, ustrezno upoštevani in da bodo tako lahko prevzele odgovornosti ob 
popolni neodvisnosti. 

Predlog spremembe 428
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) določa in potrjuje standarde glede 
kakovosti storitev, spremlja njihovo 
izvajanje in uvede sankcije zaradi 
njihovega neizpolnjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Kakovost storitve je poleg cen glavna stvar, ki jo je treba regulirati. Če temu ni tako, se lahko 
kakovost poslabša. Regulativni organ bi moral biti pristojen za določanje in odobritev 
standardov kakovosti, spremljanje njihovega izvajanja in uvedbo sankcij v primeru njihovega 
neizpolnjevanja.

Predlog spremembe 429
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) spremlja izvajanje zaščitnih ukrepov 
iz člena 24.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjen prejšnji odstavek (3f).

Predlog spremembe 430
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) lahko uporabi veto pri odločitvah o 
imenovanju in odstavitvi predsednika 
upravnega ali izvršilnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja;

Or. fr

Obrazložitev

S tem, ko se nacionalnim regulativnim organom podeli pravico do uporabe veta v zvezi z 
imenovanji in odstavitvami predsednikov upravnih ali izvršilnih odborov upravljavcev 
prenosnih omrežij, bo ta direktiva prispevala k temu, da bodo poklicni interesi oseb, 
pooblaščenih za vodenje upravljavcev prenosnih omrežij, ustrezno upoštevani in da bodo 
lahko prevzele odgovornosti ob popolni neodvisnosti. 

Predlog spremembe 431
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) lahko uporabi veto pri odločitvah o 
imenovanju in odstavitvi predsednika 
upravnega ali izvršilnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja;

Or. fr

Obrazložitev

Pravica do uporabe veta, ki se podeli nacionalnim regulativnim organom v zvezi z imenovanji 
in odstavitvami predsednikov upravnih  ali izvršilnih odborov upravljavcev prenosnih 
omrežij, bo omogočila, da bodo poklicni interesi oseb, pooblaščenih za vodenje upravljavcev 
prenosnih omrežij, ustrezno upoštevani in da bodo lahko prevzele odgovornosti ob popolni 
neodvisnosti.
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Predlog spremembe 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) zagotavlja, da so zaposleni pri 
upravljavcih prenosnega in 
distribucijskega omrežja ustrezno 
nagrajeni za znižanje porabe energije in 
da ni kakšnih neustreznih spodbud, ki bi 
nagrajevale povečano prodajo energijo.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih in distribucijskih omrežij bi morali prispevati k izpolnjevanju ciljev 
vseh držav članic glede učinkovitosti. Neprimerne spodbude za večjo porabo energije bi 
morale biti nadomeščene s spodbudamii, ki nagrajuje izpolnjevanje ciljev Unije, kot sta 
energetska učinkovitost in omejevanje emisij.

Predlog spremembe 433
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) Uskladitev postopkov izmenjave 
podatkov za najpomembnejše tržne 
procese na regionalni ravni.

Or. de

Obrazložitev

EU si prizadeva za vzpostavitev čezmejnih tržnih regij. Zato je nujno potrebna uskladitev 
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vseh postopkov izmenjave podatkov. Za liberaliziran trg so delujoči postopki izmenjave 
podatkov v zvezi z voznimi redi, izravnavo, obračunom, menjavo dobaviteljev itd. temeljna 
predpostavka. Pomanjkanje usklajenih postopkov izmenjave podatkov ovirajo uvedbo 
čezmejnih tržnih regij.

Predlog spremembe 434
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) spremlja izvajanje zaščitnih ukrepov 
iz člena 24.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 1 točke (o a) je spremenjen prejšnji odstavek (3f)

Predlog spremembe 435
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

oa) preverja politiko vzdrževanja 
upravljavcev prenosnih omrežij;

Or. fr

Obrazložitev

Politika vzdrževanja, ki jo izvajajo upravljavci prenosnih omrežij, je bistvena za zanesljivost 
oskrbe omrežij, kot je pokazala študija o vzrokih za nedavne prekinitve energije. Da bi 
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zagotovili zanesljivost oskrbe in nevtralnost te politike v odnosu do uporabnikov omrežij, bi 
morali biti nacionalni regulativni organi pooblaščeni za njeno preverjanje.

Predlog spremembe 436
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

oa) preverja politiko vzdrževanja 
upravljavcev prenosnih omreži;

Or. fr

Obrazložitev

Politika vzdrževanja, ki jo izvajajo upravljavci prenosnih omrežij, je bistvena za zanesljivost 
oskrbe omrežij, vendar je lahko pri načrtovanju programov vzdrževanja uporabljena na 
diskriminatoren način. Da bi zagotovili zanesljivost oskrbe in nevtralnost te politike v odnosu 
do uporabnikov omrežij, bi bilo treba pristojnosti nacionalnih regulativnih organov razširiti 
na njeno preverjanje.

Predlog spremembe 437
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

oc) posreduje Komisiji vse podatke, ki tej 
omogočajo, da v skladu z metodologijo, ki 
jo objavi, na evropski ravni izvaja redne 
primerjave ekonomske uspešnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij na 
podlagi kakovosti njihove storitve.

Or. fr
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Obrazložitev

Da bi prispevali k določitvi prednostnih ukrepov, potrebnih za boljše delovanje upravljavcev 
prenosnih omrežij, bi morali nacionalni regulativni organi Komisiji posredovati vse potrebne 
podatke, ki bi tej omogočili, da na evropski ravni redno opravlja primerjavo ekonomske 
uspešnosti upravljavcev prenosnih omrežij glede na kakovost njihove storitve.

Predlog spremembe 438
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

oc) objavi oceno poročila uradnika za 
skladnost.

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotavljanje pregledne in nediskriminatorne obravnave vseh uporabnikov omrežja je v 
skladu z določbami o učinkovitem ločevanju uradnik za skladnost dolžan nacionalnemu 
regulativnemu organu predložiti poročilo o primernosti ukrepov, ki so jih sprejeli upravljavci 
prenosnih omrežij, in o njihovem izvajanju. Preglednost teh ukrepov in njihovo ovrednotenje 
bi lahko okrepili tako, da bi nacionalni regulativni organ zadolžili za objavo poročila o 
njihovi primernosti in ustreznem izvajanju.

Predlog spremembe 439
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

od) posreduje Komisiji vse podatke, ki tej 
omogočajo, da v skladu z metodologijo, ki 
jo objavi, na evropski ravni izvaja redne 
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primerjave ekonomske uspešnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij na 
podlagi kakovosti njihove storitve.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi opredelili prednostne ukrepe, potrebne za boljše delovanje upravljavcev prenosnih 
omrežij, bi morali nacionalni regulativni organi Komisiji posredovati vse podatke, ki bi tej 
omogočili, da na evropski ravni redno opravlja primerjavo ekonomske uspešnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij glede na kakovost njihove storitve. Za to bi lahko bil pristojen 
evropski energetski observatorij.

Predlog spremembe 440
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če država članica to omogoči, lahko 
naloge spremljanja, omenjene v odstavku 
1, izvaja kakšen drug organ in ne 
regulativni organ. V tem primeru bodo 
podatki, zbrani pri spremljanju, 
regulativnemu organu čim prej dani na 
voljo.
Ob ohranjanju njegove neodvisnosti, brez 
poseganja v njegove posebne pristojnosti 
in v skladu z načeli o bolje oblikovanih 
predpisih se regulativni organ pri 
izpolnjevanju nalog, omenjenih v 
odstavku 1, po potrebi posvetuje z 
upravljavci prenosnih omrežij in tesno 
sodeluje z drugimi zadevnimi 
nacionalnimi organi.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo je bilo iz uvodnega dela preneseno v odstavek 1a. 

Predlog spremembe 441
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če država članica to omogoči, lahko 
naloge spremljanja, omenjene v odstavku 
1, izvaja kakšen drug organ in ne 
regulativni organ. V tem primeru bodo 
podatki, zbrani pri spremljanju, 
regulativnemu organu čim prej dani na 
voljo. 
Ob ohranjanju njegove neodvisnosti, brez 
poseganja v njegove posebne pristojnosti 
in v skladu z načeli o bolje oblikovanih 
predpisih se regulativni organ pri 
izpolnjevanju nalog, omenjenih v 
odstavku 1, po potrebi posvetuje z 
upravljavci prenosnih omrežij in tesno 
sodeluje z drugimi zadevnimi 
nacionalnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 1a je bil prenesen iz uvodnega dela.

Predlog spremembe 442
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 2 – točka (d)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavlja, da tarife za dostop do
omrežja, ki jih obračunava neodvisni 
upravljavec omrežja, vključujejo 
nadomestilo za lastnika ali lastnike 
omrežja, ki zagotavlja ustrezno 
nadomestilo za omrežna sredstva in 
morebitne naložbe vanje;

(d) zagotavlja, da tarife za dostop do 
omrežja, ki jih obračunava neodvisni 
upravljavec omrežja, vključujejo 
nadomestilo za lastnika ali lastnike 
omrežja, ki zagotavlja ustrezno 
nadomestilo za omrežna sredstva in 
morebitne naložbe vanje pod pogojem, da 
so ekonomsko ustrezna in učinkovita;

Or. en

Predlog spremembe 443
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavlja, da tarife za dostop do 
omrežja, ki jih obračunava neodvisni 
upravljavec omrežja, vključujejo 
nadomestilo za lastnika ali lastnike 
omrežja, ki zagotavlja ustrezno 
nadomestilo za omrežna sredstva in 
morebitne naložbe vanje;

(d) zagotavlja, da tarife za dostop do 
omrežja, ki jih obračunava neodvisni 
upravljavec omrežja, vključujejo 
nadomestilo za lastnika ali lastnike 
omrežja, ki zagotavlja ustrezno 
nadomestilo za omrežna sredstva in 
morebitne naložbe vanje pod pogojem, da 
so ekonomsko ustrezna in učinkovita;

Or. en

Predlog spremembe 444
Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2a. Nacionalni regulativni organi pri 
spremljanju nacionalnih trgov električne 
energije, tudi spremljanju veleprodajnih 
in maloprodajnih cen, v skladu s točko (i) 
odstavka 1 sprejmejo usklajene 
metodologije, s katerimi se agencija 
strinja in jih je odobrila.”

Or. en

(Nov odstavek 2a k členu 22c direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Spremljanje trga je močno orožje za odkrivanje zlorabe tržne moči. Zagotoviti je treba, da ga 
nacionalni regulativni organi izvajajo po usklajenih merilih in metodologiji. Pogosto pa 
nacionalni regulativni organi nimajo potrebnih sredstev za stalno in sprotno spremljanje 
trgov in se zanašajo na mesečne ali celo letne analize. Agencija bi morala imeti na voljo 
potrebna sredstva za izvajanje te zelo pomembne naloge. 

Predlog spremembe 445
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice zagotovijo, da se 
regulatorni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo 
regulatorni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

(3) Države članice jamčijo, da se 
regulativni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo 
regulatorni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

Or. de

Obrazložitev

Osnutek Komisije nacionalnim regulativnim organom daje možnost, da ti s strukturnimi 
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ukrepi delujejo proti elektroenergetskim podjetjem in oslabijo njihov položaj na trgu, četudi 
podjetja niso kršila pravil o konkurenci.  Možnosti poseganja, kot na primer obveznost do 
ponudbe virtualnih elektrarn, se nanašajo na celotno vrednostno verigo. Ni razvidno, zakaj 
bi bile možnosti poseganja regulativnih organov vezane na manj predpostavk kot pa 
poseganje prvotno pristojnih protimonopolnih organov. 

Predlog spremembe 446
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
elektroenergetskimi podjetji;

a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
upravljavci omrežij;

Or. de

Obrazložitev

Osnutek Komisije nacionalnim regulativnim organom daje možnost, da ti s strukturnimi 
ukrepi delujejo proti elektroenergetskim podjetjem in oslabijo njihov položaj na trgu, četudi 
podjetja niso kršila pravil o konkurenci.  Možnosti poseganja, kot na primer obveznost do 
ponudbe virtualnih elektrarn, se nanašajo na celotno vrednostno verigo. Ni razvidno, zakaj 
bi bile možnosti poseganja regulativnih organov vezane na manj predpostavk kot pa 
poseganje prvotno pristojnih protimonopolnih organov. 

Predlog spremembe 447
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
elektroenergetskimi podjetji;

a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
upravljavci omrežij;

Or. de
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Obrazložitev

Osnutek Komisije nacionalnim regulativnim organom daje možnost, da ti s strukturnimi 
ukrepi delujejo proti elektroenergetskim podjetjem in oslabijo njihov položaj na trgu, četudi 
podjetja niso kršila pravil o konkurenci.  Možnosti poseganja, kot na primer obveznost do 
ponudbe virtualnih elektrarn, se nanašajo na celotno vrednostno verigo. Ni razvidno, zakaj 
bi bile možnosti poseganja regulativnih organov vezane na manj predpostavk kot pa 
poseganje prvotno pristojnih protimonopolnih organov. 

Predlog spremembe 448
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
elektroenergetskimi podjetji;

a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
upravljavci omrežij;

Or. de

Obrazložitev

Sprejemanje ukrepov bi moralo biti vezano na dejansko kršenje predpisov. Uvedbo virtualnih 
elektrarn se zavrne.

Predlog spremembe 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 

črtano



PE404.525v01-00 92/100 AM\714880SL.doc

SL

ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z virtualnimi elektrarnami;

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba o preverjanju konkurence močno presega zakonski okvir, znotraj katerega bi 
regulativni organ moral delovati.

Predlog spremembe 450
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z virtualnimi elektrarnami;

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo;

Or. de

Obrazložitev

Osnutek Komisije nacionalnim regulativnim organom daje možnost, da ti s strukturnimi 
ukrepi delujejo proti elektroenergetskim podjetjem in oslabijo njihov položaj na trgu, četudi 
podjetja niso kršila pravil o konkurenci.  Možnosti poseganja, kot na primer obveznost do 
ponudbe virtualnih elektrarn, se nanašajo na celotno vrednostno verigo. Ni razvidno, zakaj 
bi bile možnosti poseganja regulativnih organov vezane na manj predpostavk kot pa 
poseganje prvotno pristojnih protimonopolnih organov. 
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Predlog spremembe 451
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z virtualnimi elektrarnami;

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo;

Or. de

Obrazložitev

Osnutek Komisije nacionalnim regulativnim organom daje možnost, da ti s strukturnimi 
ukrepi delujejo proti elektroenergetskim podjetjem in oslabijo njihov položaj na trgu, četudi 
podjetja niso kršila pravil o konkurenci.  Možnosti poseganja, kot na primer obveznost do 
ponudbe virtualnih elektrarn, se nanašajo na celotno vrednostno verigo. Ni razvidno, zakaj 
bi bile možnosti poseganja regulativnih organov vezane na manj predpostavk kot pa 
poseganje prvotno pristojnih protimonopolnih organov. 

Predlog spremembe 452
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
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ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 
virtualnimi elektrarnami;

ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga;

Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi se lahko navede, da so virtualne elektrarne eden izmed možnih ukrepov za 
spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje ustreznega delovanja trga.

Predlog spremembe 453
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z virtualnimi elektrarnami;

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo;

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije nacionalnim regulativnim organom daje možnost, da ti s strukturnimi 
ukrepi po lastni presoji delujejo proti elektroenergetskim podjetjem. Ni razvidno, zakaj je 
mogoče sprejeti takšne ukrepe, četudi pravila o konkurenci niso bila kršena.
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Predlog spremembe 454
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 
virtualnimi elektrarnami;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga;

Or. en

Obrazložitev

Spremenjeno besedilo ohranja močan in uravnotežen nadzor nad trgom, kot je bilo to prvotno 
predlagano (vključno s predhodnimi ukrepi), brez tveganja, da bi prišlo do pomešanja vlog 
regulativnih organov in organov za konkurenco.

Predlog spremembe 455
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se, 
če so bili predpisi kršeni, odločajo o 
kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so 
potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovitega delovanja omrežja;
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virtualnimi elektrarnami;

Or. de

Obrazložitev

Sprejemanje ukrepov bi moralo biti vezano na dejansko kršenje predpisov. Uvedbo virtualnih 
elektrarn se zavrne.

Predlog spremembe 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z virtualnimi elektrarnami;

(b) pomagajo nacionalnim organom, 
pristojnim za konkurenco, pri preverjanju 
delovanja trgov z električno energijo;

Or. en

Obrazložitev

V odstavku se daje regulatorjem pooblastila, ki pripadajo zakonodajalcem (npr. predhodni 
ukrepi za zmanjšanje tržne moči). To izkrivlja ustrezno delovanje prostega trga in je še 
posebej nevarno za že razvite trge. Poleg tega določba, ki se nanaša na naknadni ukrep 
(namenjen kaznovanju dokazanega nekonkurenčnega obnašanja), ne bi smela soditi med 
pristojnosti regulatorjev temveč protimonopolnih organov.
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Predlog spremembe 457
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 
virtualnimi elektrarnami;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga;

Or. en

Predlog spremembe 458
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) od elektroenergetskih podjetij lahko 
zahtevajo kakršne koli informacije, ki jih 
potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

(c) od elektroenergetskih podjetij lahko 
zahtevajo informacije, ki jih potrebujejo za 
izvajanje svojih nalog;

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo poudarja, da morajo biti zahteve po informacijah potrebne za izpolnjevanje 
nalog regulativnega organa.
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Predlog spremembe 459
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve 
regulatornega organa ali Agencije, 
naložijo učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije; 

(d) elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali zadevnih pravno zavezujočih
odločitev regulativnega organa ali 
agencije, naložijo učinkovite, sorazmerne
in odvračilne kazni; 

Or. en

Predlog spremembe 460
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve
regulatornega organa ali Agencije, 
naložijo učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije;

(d) elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali zadevnih pravno zavezujočih
odločitev regulativnega organa ali 
agencije, naložijo učinkovite, sorazmerne
in odvračilne kazni; 

Or. en
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Predlog spremembe 461
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) odobrijo zaščitne ukrepe iz člena 24. črtano

Or. en

Predlog spremembe 462
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) odobrijo zaščitne ukrepe iz člena 24. črtano

Or. en

Predlog spremembe 463
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) uvede začasne omejitve cen za 
podjetja s prevladujočim položajem na 
trgu. 

Or. en
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Obrazložitev

Splošni ukrepi za spodbujanje konkurence, kot so navedeni v točki (b) istega člena, morda ne 
bodo zadostovali, zato bi moral imeti regulativni organ pravico do uvedbe začasnega, vendar 
učinkovitega ukrepa – omejitev cen.
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