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Predlog spremembe 464
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točki a in b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo ter njihovimi metodologijami 
ali metodologijami in njihovim 
spremljanjem za določanje ali potrjevanje 
tarif za prenos in distribucijo. Te tarife 
morajo odražati dejanske stroške, 
primerljive s stroški učinkovitega in 
strukturno primerljivega upravljavca, in 
biti pregledne. Omogočati morajo
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev.

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev, ki morajo, kolikor 
je mogoče, odražati stroške in biti 
nevtralne do prihodkov, obenem pa 
uporabnikom omrežja zagotavljati 
ustrezne spodbude za izravnavo dobave in 
odjema. Biti morajo pravične in 
nediskriminatorne ter temeljiti na 
stvarnih merilih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno vključuje pogoj iz Direktive 2003/54/ES, po katerem lahko 
regulativni organi odobrijo tarife za dostop ali vsaj metodologije za njihov izračun. Besedilo 
pod točko (a) obravnava sedanjo vrzel, če ni zahtevano, da tarife za distribucijo odražajo 
stroške. Besedilo pod točko (b) temelji na smernicah evropske mreže neodvisnih regulatorjev 
za dobro prakso pri izravnavi dobave in odjema plina in potrjuje načelo, da morajo biti 
dejavnosti upravljavcev prenosnih omrežij v zvezi z izravnavo odstopanj na splošno nevtralne 
do prihodkov.
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Predlog spremembe 465
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Regulatorni organi so pristojni za to, da 
pred začetkom njihove veljavnosti določijo 
ali potrdijo pogoje za: 

4. Regulativni organi so pristojni za to, da 
pred začetkom njihove veljavnosti določijo 
ali potrdijo vsaj metodologije za izračun 
ali oblikujejo pogoje za:

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo ali njihovimi metodologijami.
Te tarife ali metodologije morajo 
omogočati izvajanje naložb v omrežje tako, 
da bo zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev.

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 466
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – uvodni del in točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Regulatorni organi so pristojni za to, da 
pred začetkom njihove veljavnosti določijo 
ali potrdijo pogoje za:

4. Regulativni organi so pristojni za to, da 
pred začetkom njihove veljavnosti določijo 
ali potrdijo vsaj metodologije za izračun 
ali oblikujejo pogoje za:

(a) priključitev in dostop do nacionalnih (a) priključitev in dostop do nacionalnih 
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omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo ali njihovimi metodologijami. 
Te tarife ali metodologije morajo 
omogočati izvajanje naložb v omrežje tako, 
da bo zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 467
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo ter njihovimi metodologijami 
ali metodologijami in njihovim 
spremljanjem za določanje ali potrjevanje 
tarif za prenos in distribucijo. Te tarife 
morajo omogočati potrebne naložbe v 
omrežja, tako da bo zagotovljeno pozitivno 
poslovanje omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi odgovorni za določanje in 
potrjevanje tarif za prenos in distribucijo ter njihovih metodologij ali metodologije za 
določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo, pa tudi za spremljanje izvajanja 
metodologij za določanje tarif.
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Predlog spremembe 468
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj z metodologijami za 
izračun tarif za prenos in distribucijo. Te 
tarife morajo omogočati potrebne naložbe 
v omrežja, tako da bo zagotovljeno 
pozitivno poslovanje omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 469
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo odražati 
dejanske stroške, primerljive s stroški 
učinkovitega in strukturno primerljivega 
upravljavca, in biti pregledne. Omogočati 
morajo potrebne naložbe v omrežja, tako 
da bo zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo pod točko (a) obravnava sedanjo vrzel v direktivah/uredbah, če ni zahtevano, da 
tarife za distribucijo odražajo stroške. Predlagano besedilo razširja sedanje določbe uredbe 
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za prenos plina na distribucijo električne energije.

Predlog spremembe 470
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo ter metodami za njihov 
izračun. Te tarife in metodologije morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja, 
tako da bo zagotovljeno pozitivno 
poslovanje omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Kot pod sedanjim regulativnim režimom morajo imeti države članice možnost določiti 
regulativni nadzor nad tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun. Poleg tega je 
pristojnost regulativnega organa za določitev tarif v nasprotju s členom 20, v skladu s 
katerim je treba zagotoviti dostop na podlagi odobrenih tarif. 

Predlog spremembe 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo ter njihovimi metodologijami 
ali metodologijami in njihovim 
spremljanjem za določanje ali potrjevanje 
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omrežja; tarif za prenos in distribucijo. Te tarife 
morajo omogočati potrebne naložbe v 
omrežja, tako da bo zagotovljeno pozitivno 
poslovanje omrežja. To lahko zajema 
posebno regulativno obravnavo za nove 
naložbe;

Or. en

Obrazložitev

Za omogočanje dostopa vsem udeležencem na trgu je treba zagotoviti preglednost sistema, 
nacionalne regulativne agencije pa morajo dokazati sposobnost učinkovitega načrtovanja. 
Poleg tega je za naložbe nedvomno potrebna stabilna zakonoda v zvezi s tarifami, zato lahko 
te opravičijo izvzetje iz regulativnega pregleda tarif. Regulatorjem je treba omogočiti, da 
zagotovijo pobude za nove naložbe, ne da bi pri tem izvzeli dostop tretjih strani.

Predlog spremembe 472
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja; 

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja; te tarife ne smejo biti 
diskriminatorne do novih udeležencev, ki 
morajo biti upravičeni do enakih pogojev, 
kot so jih v preteklosti imeli njihovi 
konkurenti;

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah morajo novi udeleženci na trgu, zlasti obrati za obnovljivo 
energijo, plačati polno ceno priključitve na omrežje, medtem ko upravljavci prenosnih 
omrežij plačajo celotne stroške infrastrukture, ko se povečata velikost obstoječih obratov in 
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potreba po prenosu. Do te brezplačne infrastrukture pride tudi, ko se obstoječi operaterji 
zamenjajo zaradi spremembo lastništva. To ustvarja diskriminacijo do novih udeležencev, 
zlasti v korist obstoječih, centraliziranih obratov. 

Predlog spremembe 473
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev.

b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev, ki kolikor je 
mogoče odražajo stroške in so nevtralne 
do prihodkov, obenem pa uporabnikom 
omrežja zagotavljajo ustrezne spodbude za 
izravnavo dobave in odjema; biti morajo 
pravične in nediskriminatorne ter temeljiti 
na stvarnih merilih.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo pod točko (a) temelji na smernicah evropske mreže neodvisnih regulatorjev za dobro 
prakso pri izravnavi dobave in odjema plina in potrjuje načelo, da morajo biti dejavnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij v zvezi z izravnavo odstopanj na splošno nevtralne do 
prihodkov (podvržene samo možnosti spodbud za uspešnost).

Predlog spremembe 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Regulativni organi morajo pred 
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začetkom veljave popraviti ali odobriti 
pogoje za dostop do čezmejne 
infrastrukture, vključno s postopki 
dodeljevanja zmogljivosti in uravnavanja 
prezasedenosti. Imeti morajo pravico, da 
po potrebi od upravljavcev prenosnega 
omrežja zahtevajo, naj spremenijo 
navedene pogoje.

Or. fr

Obrazložitev

Regulativni organi morajo biti odgovorni za nadzor nad načinom upravljanja čezmejne 
infrastrukture.

Predlog spremembe 475
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulatorni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif ali 
metodologij regulativni organi zagotovijo, 
da imajo upravljavci omrežij ustrezne
spodbude, kratkoročno in dolgoročno, za 
povečevanje učinkovitosti, spodbujanje 
integracije trgov in zanesljivosti oskrbe ter 
podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 476
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulatorni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif ali 
metodologij regulativni organi zagotovijo, 
da imajo upravljavci omrežij ustrezne 
spodbude, kratkoročno in dolgoročno, za 
povečevanje učinkovitosti, spodbujanje 
integracije trgov in zanesljivosti oskrbe ter
podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 477
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. In Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulatorni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, omejitev ogljikovih emisij 
pri delovanju sistema, spodbujanje 
integracije trgov in podporo zadevnim 
raziskovalnim dejavnostim.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci omrežij vplivajo na ogljikove emisije z optimalno izrabo obstoječih virov. 
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Predlog spremembe 478
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulatorni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri potrjevanju tarif ali metodologij 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

Or. en

Obrazložitev

Kot pod sedanjim regulativnim režimom morajo imeti države članice možnost določiti 
regulativni nadzor nad tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun. Poleg tega je 
pristojnost regulativnega organa za določitev tarif v nasprotju s členom 20, po katerem je 
treba zagotoviti dostop na podlagi odobrenih tarif. 

Predlog spremembe 479
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulatorni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti in spodbujanje integracije 
trgov.



AM\714963SL.doc PE404.530v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Spodbud za raziskovalne dejavnosti brez posebnega cilja kako uporabiti raziskave v omrežnih 
podjetjih se ne spodbujajo z določanjem tarif.

Predlog spremembe 480
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulatorni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti in spodbujanje integracije 
trgov.

Or. en

Obrazložitev

Spodbude za raziskovalne dejavnosti brez posebnega cilja kako uporabiti raziskave v mrežnih 
podjetjih se ne spodbujajo z določanjem tarif. Raziskovalne dejavnosti lahko obravnavamo 
kot sredstvo, ne kot cilj, v zakonodaji omrežnih tarif pa je treba spodbude uporabiti samo za 
cilje, kot je učinkovitost in integracija trga.

Predlog spremembe 481
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"5a. regulativni organi spremljajo 
upravljanje prezasedenosti v nacionalnih 
elektroenergetskih omrežjih in na 
povezovalnih vodih.
Upravljavci prenosnih omrežij svoje 
postopke upravljanja prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti,
predložijo v odobritev nacionalnim 
regulativnim organom. Ti lahko zahtevajo 
spremembe omenjenih postopkov, preden 
jih odobrijo."

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi so imeli to pristojnost v sklopu Direktive 54/2003/ES, zato jo je 
treba ponovno uvesti. 

Predlog spremembe 482
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"5a. regulativni organi spremljajo 
upravljanje prezasedenosti v nacionalnih 
elektroenergetskih omrežjih in na 
povezovalnih vodih. 

Upravljavci prenosnih omrežij svoje 
postopke upravljanja prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti,
predložijo v odobritev nacionalnim 
regulativnim organom. Ti lahko zahtevajo 
spremembe omenjenih postopkov preden 
jih odobrijo."

Or. en
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Obrazložitev

Pri mehanizmih za dodeljevanje zmogljivosti in splošneje pri upravljanju prezasedenosti je 
treba zagotoviti učinkovito usklajevanje med nacionalnimi regulativnimi organi. Treba je 
torej natančno navesti uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani 
regulatorjev, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe 1228/2003.

Predlog spremembe 483
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"5a. regulativni organi spremljajo 
upravljanje prezasedenosti v nacionalnih 
elektroenergetskih omrežjih in na 
povezovalnih vodih.
Upravljavci prenosnih omrežij svoje 
postopke upravljanja prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti,
predložijo v odobritev nacionalnim 
regulativnim organom. Ti lahko zahtevajo 
spremembe omenjenih postopkov preden 
jih odobrijo."

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi še nimajo enake ravni pristojnosti nad mehanizmi za 
dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti. Te razlike popolnoma onemogočajo 
usklajevanje med nacionalnimi regulativnimi organi pri mehanizmih za dodeljevanje 
zmogljivosti in splošneje upravljanju prezasedenosti. Treba je torej natančno navesti uradno 
odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani regulatorjev, da se zagotovi 
učinkovito izvajanje Uredbe 1228/2003.
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Predlog spremembe 484
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulatorni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij zahtevajo, da po 
potrebi spremenijo pogoje, vključno s 
tarifami iz tega člena, da zagotovijo 
njihovo sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij zahtevajo, da po 
potrebi spremenijo pogoje, vključno s 
tarifami ali metodologijami iz tega člena, 
da zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 485
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulatorni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij zahtevajo, da po 
potrebi spremenijo pogoje, vključno s 
tarifami iz tega člena, da zagotovijo 
njihovo sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij zahtevajo, da po 
potrebi spremenijo pogoje, vključno s 
tarifami ali metodologijami iz tega člena, 
da zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Kot pod sedanjim regulativnim režimom morajo imeti države članice možnost določiti 
regulativni nadzor nad samimi tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun. 
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Predlog spremembe 486
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se želi katera koli stranka pritožiti 
zoper upravljavca prenosnega ali 
distribucijskega omrežja, lahko pošlje 
pritožbo regulatornemu organu, ki v vlogi 
organa za poravnavo sporov v dveh 
mesecih po prejemu pritožbe izda svojo 
odločitev. To obdobje se lahko podaljša za 
dva meseca, če regulatorni organ zahteva 
dodatne informacije. Rok se lahko dodatno 
podaljša s soglasjem pritožnika. Takšna 
odločitev je zavezujoča, dokler se ne ovrže 
s pritožbo.

7. Če se želi katera koli stranka pritožiti 
zoper upravljavca prenosnega ali 
distribucijskega omrežja v zvezi z 
njegovimi obveznostmi v skladu s to 
direktivo, lahko pošlje pritožbo 
regulativnemu organu, ki v vlogi organa za 
poravnavo sporov v dveh mesecih po 
prejemu pritožbe izda svojo odločitev. To 
obdobje se lahko podaljša za dva meseca, 
če regulativni organ zahteva dodatne 
informacije. Rok se lahko dodatno podaljša 
s soglasjem pritožnika. Takšna odločitev je 
zavezujoča, dokler se ne ovrže s pritožbo.

Or. en

Predlog spremembe 487
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se želi katera koli stranka pritožiti 
zoper upravljavca prenosnega ali 
distribucijskega omrežja, lahko pošlje 
pritožbo regulatornemu organu, ki v vlogi 
organa za poravnavo sporov v dveh 
mesecih po prejemu pritožbe izda svojo 
odločitev. To obdobje se lahko podaljša za 
dva meseca, če regulatorni organ zahteva 
dodatne informacije. Rok se lahko dodatno 
podaljša s soglasjem pritožnika. Takšna 

7. Če se želi katera koli stranka pritožiti 
zoper upravljavca prenosnega ali 
distribucijskega omrežja v zvezi z 
njegovimi obveznostmi v skladu s to 
direktivo, lahko pošlje pritožbo 
regulativnemu organu, ki v vlogi organa za 
poravnavo sporov v dveh mesecih po 
prejemu pritožbe izda svojo odločitev. To 
obdobje se lahko podaljša za dva meseca, 
če regulativni organ zahteva dodatne 
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odločitev je zavezujoča, dokler se ne ovrže 
s pritožbo.

informacije. Rok se lahko dodatno podaljša 
s soglasjem pritožnika. Takšna odločitev je 
zavezujoča, dokler se ne ovrže s pritožbo.

Or. en

Predlog spremembe 488
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsaka stranka, ki utrpi škodo in ki ima 
pravico vložiti pritožbo na odločitev o 
metodologijah za izračun, sprejeto skladno 
s tem členom, ali če za regulatorni organ 
velja obveznost posvetovanja glede 
predlaganih metodologij za izračun, lahko 
najkasneje v dveh mesecih po objavi 
odločitve ali njenega predloga ali v 
krajšem roku, če to predvidijo države 
članice, vloži pritožbo za pregled. Ta 
pritožba nima odložilnega učinka.

8. Vsaka stranka, ki utrpi škodo in ki ima 
pravico vložiti pritožbo na odločitev o 
metodologijah za izračun, sprejeto skladno 
s tem členom, ali če za regulativni organ 
velja obveznost posvetovanja glede 
predlaganih tarif ali metodologij za 
izračun, lahko najkasneje v dveh mesecih 
po objavi odločitve ali njenega predloga ali 
v krajšem roku, če to predvidijo države 
članice, vloži pritožbo za pregled. Ta 
pritožba nima odložilnega učinka.

Or. en

Obrazložitev

Kot pod sedanjim regulativnim režimom morajo imeti države članice možnost določiti 
regulativni nadzor nad samimi tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun. 

Predlog spremembe 489
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Države članice oblikujejo ustrezne in 
učinkovite mehanizme za ureditev, nadzor 
in preglednost v izogib zlorabam 
prevladujočega položaja, zlasti v škodo 
odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti 
mehanizmi morajo upoštevati določbe 
Pogodbe, zlasti člena 82.

9. Države članice oblikujejo ustrezne in 
učinkovite mehanizme za nadzor in 
preglednost v izogib zlorabam 
prevladujočega položaja, zlasti v škodo 
odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti 
mehanizmi morajo upoštevati določbe 
Pogodbe, zlasti člena 82.

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. Določba člena 22 je zato s pravnega vidika napačna.

Predlog spremembe 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – amending act
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulatornih organov morajo 
biti utemeljene.

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti javno utemeljene, skladne in potrebne.

Or. en

Obrazložitev

Razlogi za odločitve regulativnih organov morajo biti javni, da se zagotovi zaupanje in 
zmanjšajo zamude pri uvedbi ukrepov.
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Predlog spremembe 491
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulatornih organov 
morajo biti utemeljene.

12. Odločitve, ki jih sprejme regulativni 
organ, morajo biti utemeljene in 
upravičene ter omogočati pravni nadzor.

Or. de

Obrazložitev

Regulativni organi morajo imeti v skladu z osnutkom direktive obširna in daljnosežna 
pooblastila za sprejemanje odločitev, sprejete odločitve pa niso podvržene pravnemu nadzoru 
oz. so regulativni organi politično povsem neodvisni. Zaradi tega je treba obvezno vpeljati 
predpise, ki bodo omogočali pravno preverjanje vsebine odločitev regulativnih organov. 

Predlog spremembe 492
Lena Ek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulatornih organov morajo 
biti utemeljene.

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti utemeljene, da omogočijo sodni 
nadzor.

Or. en
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Predlog spremembe 493
Jan Březina

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulatornih organov morajo 
biti utemeljene. 

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti utemeljene, da omogočijo sodni 
nadzor.

Or. en

Predlog spremembe 494
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulatornega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani.

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani. Zagotovljena je pravica 
do pritožbe tako na podlagi vsebine 
odločitve kot uporabljenega postopka.

Or. en

Obrazložitev

Po uskladitvi pooblastil in dolžnosti nacionalnih regulatorjev je treba uskladiti tudi 
pritožbene postopke.
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Predlog spremembe 495
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulatornega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani.

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega
organa, pritoži nacionalnemu sodnemu 
organu ali drugemu neodvisnemu 
pristojnemu nacionalnemu organu, 
neodvisnemu od vpletenih strani in vlade.

Or. en

Obrazložitev

Neodvisnost in neoporečnost sklepov nacionalnih regulativnih organov mora nadzorovati 
neodvisni in nepristranski organ, kot je sodišče, ki ni pod zasebnim ali političnim vplivom, kot 
je navedeno v drugem odstavku člena 22a, kjer je določena neodvisnost regulativnih organov 
od vseh drugih javnih ali zasebnih subjektov, tržnih interesov ali vlad.

Predlog spremembe 496
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulatornega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani.

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega
organa, pritoži sodišču ali drugemu 
nacionalnemu organu, ki je neodvisen od 
vpletenih strani in vlade.
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Or. de

Obrazložitev

Da bi zagotovili neodvisnost in integriteto nacionalnih regulativnih organov, morajo pritožbe 
obravnavati neodvisni organi, na primer sodišča, ki niso podvrženi zasebnim ali političnim 
pritiskom. Potem ko bo mogoče pritožbe v zvezi z odločitvami regulativnega organa vložiti na 
sodišča, se bo zmanjšal politični vpliv na postopek sprejemanja teh odločitev. To je še toliko 
bolj pomembno v nekaterih državah, kjer takšne odločitve vplivajo tudi na delovanje javnih 
organizacij.

Predlog spremembe 497
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 498
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulatornih organov 
iz tega člena. Ta ukrep za spremembo 

črtano
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nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije bi omejil vpliv Evropskega parlamenta in iz zakonodajnega 
postopka umaknil odločitve, ki so bistvenega pomena. Ker utegnejo biti rezultati postopka 
komitologije izjemno daljnosežni in ker bi takšni predpisi vplivali na samo bistvo predpisov o 
ločevanju, ki veljajo za upravljavce distribucijskega omrežja, je to namero treba zavrniti. 
Poleg tega je neprimeren tudi obseg prenosa pristojnosti na Komisijo. 

Predlog spremembe 499
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 500
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje postopka komitologije.

Predlog spremembe 501
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Podani predlog Komisije za izdajanje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom 
v veliki meri omejuje pravice Evropskega parlamenta, zato ga je treba zavrniti. 
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Predlog spremembe 502
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Article 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 22c(14) je treba črtati, ker bi zadevna določba prenesla velik del pristojnosti na 
Komisijo, in sicer pristojnost za določitev pristojnosti regulatorjev.

Predlog spremembe 503
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

14. Komisija lahko spremeni smernice za 
izvajanje pooblastil regulativnih organov iz 
tega člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se spremeni v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

Or. de
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Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"14a. Države članice zagotovijo ustrezna 
sredstva za ustanovitev sveta za varstvo 
potrošnikov električne energije in plina, ki 
bo deloval kot organ za zaščito 
potrošnikov, neodvisno od regulativnega 
organa. Kot skupna kontaktna točka za 
potrošnike bo preučeval pritožbe glede 
storitvenih podjetij; svetoval regulatorju, 
vladi in podjetjem o potrebah potrošnikov; 
imel natančno navedene pravice dostopa 
do informacij in bo pristojen za objavo teh 
informacij, da bi spodbujali visoke 
standarde dobave električne energije in 
fizičnih energetskih storitev za 
potrošnike."

Or. en

Obrazložitev

Treba je zaščititi in okrepiti pravice potrošnikov. Eden takih ukrepov, ki so ga nekatere 
države članice že sprejele, je ustanovitev sveta za zaščito potrošnikov energije. Take organe je 
treba ustanoviti po vsej Uniji.
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Predlog spremembe 505
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regulatorni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo električne energije in
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti, ter 
zagotovili minimalno raven zmogljivosti 
za medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence.

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
učinkovito dodeljevanje čezmejnih 
zmogljivosti ter zagotovili primerno raven 
zmogljivosti za medsebojno povezovanje v 
regiji, da se omogoči razvoj učinkovite 
konkurence. Ta pravila bodo olajšala 
razvoj skupne izmenjave električne 
energije.

Or. de

Obrazložitev

Predpogoj za vzpostavitev čezmejne konkurence je ustrezna infrastruktura. Sem sodi tudi 
zadostna zmogljivost za medsebojno povezovanje. Ker so s tem povezani precejšnji 
gospodarski stroški, ozkih grl ni smiselno povsem odpraviti z razvojem. Najmanjša raven 
zmogljivosti za medsebojno povezovanje ni dovolj trden temelj za uspešno integracijo trgov.

Predlog spremembe 506
Lena Ek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regulatorni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo električne energije in 

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, spodbudili
skupno izmenjavo električne energije in 
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dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti, ter 
zagotovili minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence.

dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti, ter 
omogočili minimalno raven zmogljivosti, 
tudi z novim medsebojnim povezovanjem 
v regiji in med regijami, da se omogoči 
razvoj učinkovite konkurence in izboljša 
zanesljivost dobave.

Or. en

Predlog spremembe 507
Teresa Riera Madurell

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regulatorni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo električne energije in 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti, ter 
zagotovili minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence.

2. Regulativni organi držav članic
sodelujejo za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo električne energije in 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti ter 
zagotovili minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje, da se omogoči 
razvoj učinkovite konkurence.

Or. es

Predlog spremembe 508
Lena Ek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ukrepi iz drugega odstavka se po 
potrebi izvajajo ob posvetovanju z drugimi 
ustreznimi nacionalnimi organi in brez 
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poseganja v njihove posebne pristojnosti:

Or. en

Predlog spremembe 509
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi zagotovili, da bi se integracija 
regionalnega trga z elektriko odražala v 
ustreznih strukturah, morajo nacionalni 
regulativni organi zadevnih držav članic v 
tesnem sodelovanju z Agencijo in pod 
njenim vodstvom zagotoviti, da se glede 
njihovih regionalnih trgov opravijo vsaj te 
regulativne naloge: –
(a) harmonizacija vseh tehničnih in tržnih 
kodeksov za zadevne upravljavce 
prenosnih omrežij in druge udeležence na 
trgu vsaj na ustrezni regionalni ravni;
(b) harmonizacija pravil za upravljanje 
prezasedenosti in pravično 
prerazporeditev prihodkov in/ali stroškov 
upravljanja prezasedenosti med vsemi 
udeleženci na trgu;
(c) opredelitev svežnja stičnih točk ali 
območij, ki bodo služila kot geografska 
podlaga za določitev signalov za položaj in 
razvrstitve po pomembnosti; 
(d) pravila, da se lastnikom in/ali 
upravljavcem električnih izmenjav, ki 
upravljajo zadevni regionalni trg 
združenih proizvajalcev električne 
energije, zagotovi popolna neodvisnost od 
lastnikov in/ali upravljavcev proizvodne 
zmogljivosti.

Or. en
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Obrazložitev

Ker prihaja do napredka v razvoju regionalnih trgov, si je bistveno prizadevati, da se 
zagotovi, da med nacionalnim in regionalnim trgom ni ureditvene vrzeli. Zato je treba 
pristojnost nacionalnega regulatorja na teh področjih podrobno navesti.

Predlog spremembe 510
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"2a. Regulativni organi morajo sklepati 
medsebojne sporazume za krepitev 
regulativnega sodelovanja."

Or. en

Obrazložitev

To mora spodbuditi nadaljnje čezmejno usklajevanje predpisov.

Predlog spremembe 511
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(2a) Regulativni organi imajo pravico, 
da z drugimi regulativnimi organi EU 
sklenejo sporazum, s čimer spodbujajo 
regulativno sodelovanje.“

Or. de
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Obrazložitev

Regulativnim organom je treba v nacionalnih zakonodajah zagotoviti pravico do sklepanja 
sporazumov z drugimi regulativnimi organi v EU ter tako spodbujati sodelovanje in izboljšati 
usklajenost.

Predlog spremembe 512
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"2a. Regulatorni organi imajo pravico 
sklepati sporazume z drugimi 
regulativnimi organi EU za pospeševanje 
regulativnega sodelovanja."

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne zakonodaje morajo dati svojim regulativnim organom pristojnosti za sklepanje 
sporazumov z drugimi regulativimi organi EU, da bi spodbudili boljše regulativno 
sodelovanje in doslednost.

Predlog spremembe 513
Lena Ek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"2b. Da bi zagotovili, da bi se integracija 
regionalnega trga z elektriko odražala v 
ustreznih regulativnih strukturah, morajo 
nacionalni regulativni organi zadevnih 
držav članic v tesnem sodelovanju z 
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Agencijo in pod njenim vodstvom 
zagotoviti, da se glede njihovih 
regionalnih trgov opravijo vsaj te 
regulativne naloge: –
(a) harmonizacija vseh tehničnih in tržnih 
kodeksov za zadevne upravljavce 
prenosnih omrežij in druge udeležence na 
trgu vsaj na ustrezni regionalni ravni;
(b) harmonizacija pravil za upravljanje 
prezasedenosti in pravično 
prerazporeditev prihodkov in/ali stroškov 
upravljanja prezasedenosti med vsemi 
udeleženci na trgu;
(c) opredelitev svežnja stičnih točk ali 
območij, ki bodo služila kot geografska 
podlaga za določitev signalov za položaj in 
razvrstitve po pomembnosti;
(d) pravila, da se lastnikom in/ali 
upravljavcem električnih izmenjav, ki 
upravljajo zadevni regionalni trg 
združenih proizvajalcev električne 
energije, zagotovi popolna neodvisnost od 
lastnikov in/ali upravljavcev proizvodne 
zmogljivosti;
(e) pravila, da se zagotovi, da tržni delež 
nobenega upravljavca ne preseže 20 % 
zadevnega trga."

Or. en

Obrazložitev

Ker prihaja do napredka v razvoju regionalnih trgov, si je bistveno prizadevati, da se 
zagotovi, da med nacionalnim in regionalnim trgom ne bo ureditvene vrzeli. Zato je treba 
pristojnosti nacionalnega regulatorja na teh področjih podrobno navesti.

Predlog spremembe 514
Teresa Riera Madurell

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

3. Agencija sprejme odločitev glede 
ureditvenega režima za zmogljivosti, ki 
povezujejo vsaj dve državi:

3. Agencija sprejme odločitev glede 
ureditvenega režima za zmogljivosti, ki 
povezujejo vsaj dve državi, če se pristojni 
nacionalni regulativni organi v šestih 
mesecih od datuma, ko spis prejme še 
zadnji izmed regulativnih organov, ne 
morejo sporazumeti o ustreznem upravnem 
režimu.

a) na skupno zahtevo pristojnih 
nacionalnih regulativnih organov, ali
b) če se pristojni nacionalni regulativni 
organi v šestih mesecih od datuma, ko spis 
prejmejo še zadnji izmed regulativnih 
organov, ne morejo sporazumeti o 
ustreznem upravnem režimu.

Or. es

Obrazložitev

Ker imajo medsebojne povezave nadnacionalno vrednost ter sodijo med interese in 
pristojnosti Skupnosti, mora imeti Agencija v primeru, ko ni dogovora med državami 
članicami, pravico sama sprožiti odločitvene postopke. 

Predlog spremembe 515
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22d - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice glede 
obsega obveznosti regulatornih organov, 
da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter 
glede primerov, ko je Agencija pristojna 
za odločanje o ureditvenem režimu za 
infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve 
državi članici. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 

črtano
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dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 516
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22d - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice glede 
obsega obveznosti regulatornih organov, 
da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter 
glede primerov, ko je Agencija pristojna 
za odločanje o ureditvenem režimu za 
infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve 
državi članici. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje postopka komitologije.
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Predlog spremembe 517
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22d - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice glede 
obsega obveznosti regulatornih organov, 
da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter 
glede primerov, ko je Agencija pristojna 
za odločanje o ureditvenem režimu za 
infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve 
državi članici. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

4. Komisija lahko sprejme smernice glede 
obsega obveznosti regulativnih organov, da 
sodelujejo med seboj in z Agencijo. Ti 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s
pregledom iz člena 27a(3).

Or. en

Predlog spremembe 518
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22d - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice glede 
obsega obveznosti regulatornih organov, 
da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter 
glede primerov, ko je Agencija pristojna za 
odločanje o ureditvenem režimu za 
infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve 
državi članici. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

4. Komisija lahko spremeni smernice glede 
obsega obveznosti regulativnih organov, da 
sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter 
glede primerov, ko je Agencija pristojna za 
odločanje o ureditvenem režimu za 
infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve 
državi članici. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se spremenijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).
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Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 519
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22e - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija v roku štirih mesecev 
posreduje svoje mnenje regulatornemu
organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter 
regulatornemu organu, ki je sprejel 
zadevno odločitev.

2. Agencija v roku dveh mesecev posreduje 
svoje mnenje regulativnemu organu, ki ga 
je zahteval, ali Komisiji ter regulativnemu 
organu, ki je sprejel zadevno odločitev.

Or. de

Obrazložitev

Skrajšanje roka.

Predlog spremembe 520
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22e - odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo tega člena. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 

črtano
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elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 521
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulatornemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago 
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o dobavi električne 
energije in z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za trgovanje z električno 
energijo, ki so jih imeli s trgovci na debelo 
in upravljavci prenosnih omrežij.

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago 
potrebne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o dobavi električne 
energije in z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za trgovanje z električno 
energijo, ki so jih imeli s trgovci na debelo 
in upravljavci prenosnih omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Pri podatkih, ki jih je treba shranjevati, gre za gospodarsko zaupne informacije, zato jih ni 
dovoljeno objaviti. Zaradi tega je treba jasno razlikovati med podatki, ki se zgolj shranijo, in 
podatki, ki se posredujejo v objavo. Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v 
zvezi z obveznih shranjevanjem podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To 
namreč sodi v domeno ustreznih smernic.
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Predlog spremembe 522
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulatornemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago 
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o dobavi električne 
energije in z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za trgovanje z električno 
energijo, ki so jih imeli s trgovci na debelo 
in upravljavci prenosnih omrežij.

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago 
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o dobavi električne 
energije in z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za trgovanje z električno 
energijo, ki so jih imeli s trgovci na debelo 
in upravljavci prenosnih omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v zvezi z obveznim shranjevanjem 
podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To namreč sodi v domeno ustreznih 
smernic.

Predlog spremembe 523
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki vključujejo podrobnosti o 
značilnostih, kot so trajanje, pravila za 
dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, 
količina, datumi in ure izvedbe, cene 
transakcij in način identifikacije zadevnega 
trgovca na debelo, pa tudi določene 

2. Podatki lahko vključujejo podrobnosti o 
značilnostih, kot so trajanje, pravila za 
dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, 
količina, datumi in ure izvedbe, cene 
transakcij in način identifikacije zadevnega 
trgovca na debelo, pa tudi določene 
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podrobnosti o vseh neporavnanih 
pogodbah o dobavi električne energije in 
izvedenih finančnih instrumentih za 
trgovanje z električno energijo.

podrobnosti o vseh neporavnanih 
pogodbah o dobavi električne energije in 
izvedenih finančnih instrumentih za 
trgovanje z električno energijo.

Or. de

Obrazložitev

Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v zvezi z obveznim shranjevanjem 
podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To namreč sodi v domeno ustreznih 
smernic.

Predlog spremembe 524
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki vključujejo podrobnosti o 
značilnostih, kot so trajanje, pravila za 
dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, 
količina, datumi in ure izvedbe, cene 
transakcij in način identifikacije zadevnega 
trgovca na debelo, pa tudi določene 
podrobnosti o vseh neporavnanih 
pogodbah o dobavi električne energije in 
izvedenih finančnih instrumentih za 
trgovanje z električno energijo.

2. Podatki lahko vključujejo podrobnosti o 
značilnostih, kot so trajanje, pravila za 
dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, 
količina, datumi in ure izvedbe, cene 
transakcij in način identifikacije zadevnega 
trgovca na debelo, pa tudi določene 
podrobnosti o vseh neporavnanih 
pogodbah o dobavi električne energije in 
izvedenih finančnih instrumentih za 
trgovanje z električno energijo.

Or. de

Obrazložitev

Pri podatkih, ki jih je treba shranjevati, gre za gospodarsko zaupne informacije, zato jih ni 
dovoljeno objaviti. Zaradi tega je treba jasno razlikovati med podatki, ki se zgolj shranijo, in 
podatki, ki se posredujejo v objavo. Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v 
zvezi z obveznim shranjevanjem podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To 
namreč sodi v domeno ustreznih smernic.
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Predlog spremembe 525
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulatorni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljivi podatki o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 
za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v zvezi z obveznim shranjevanjem 
podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To namreč sodi v domeno ustreznih 
smernic.

Predlog spremembe 526
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulatorni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljivi podatki o posameznih
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 

črtano
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za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

Or. de

Obrazložitev

Pri podatkih, ki jih je treba shranjevati, gre za gospodarsko zaupne informacije, zato jih ni 
dovoljeno objaviti. Zaradi tega je treba jasno razlikovati med podatki, ki se zgolj shranijo, in 
podatki, ki se posredujejo v objavo. Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v 
zvezi z obveznim shranjevanjem podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To 
namreč sodi v domeno ustreznih smernic.

Predlog spremembe 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljivi podatki o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 
za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V novem členu morajo biti predlagana splošna pravila za vodenje evidenc. Ni pa predpisano, 
da morajo biti vsi podatki na razpolago vsem organom, ki bi se jih lahko odločili objaviti.
Dejansko poslovno občutljive podatke je treba priskrbeti le, če protimonopolni organi 
sprožijo postopek. Treba je jasno ločiti vodenje evidenc ter pošiljanje in objavo informacij.
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Predlog spremembe 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulatorni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na razpolago 
udeležencem na trgu, pod pogojem, da se 
ne objavijo poslovno občutljivi podatki o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah. Ta odstavek se 
ne uporablja za podatke o finančnih 
instrumentih, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2004/39/ES.

3. Da bi izboljšali splošno ureditev za 
preglednost, se regulativni organ lahko 
odloči, da nekatere od informacij, ki mu jih 
priskrbijo dobavitelji, da na razpolago 
udeležencem na trgu, pod pogojem, da se 
ne objavijo poslovno občutljivi podatki o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah. Ta odstavek se 
ne uporablja za podatke o finančnih 
instrumentih, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2004/39/ES.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je večja jasnost glede narave in namena objavljanja informacij, ki jih zbira 
regulativni organ, da bi se izognili morebitni diskrecijski ali diskriminatorni obravnavi 
nacionalnega regulativnega organa v zvezi z razkrivanjem informacij.

Predlog spremembe 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulatorni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljivi podatki o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 

3. Regulativni organ o izidih svojih 
preiskav ali o svoji zahtevi poroča
udeležencem na trgu in hkrati zagotovi, da 
se ne objavijo poslovno občutljivi podatki 
o posameznih udeležencih na trgu ali 
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transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 
za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

posameznih transakcijah.

Or. en

Obrazložitev

Da bi pri odločanju bila zagotovljena stalna preglednost in hkrati spoštovana poslovna 
zaupnost, je odstavek 3 treba spremeniti.

Predlog spremembe 530
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

 Podani predlog Komisije za izdajanje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom 
v veliki meri omejuje pravice Evropskega parlamenta, zato ga je treba zavrniti. 
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Predlog spremembe 531
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v zvezi z obveznim shranjevanjem 
podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To namreč sodi v domeno ustreznih 
smernic.

Predlog spremembe 532
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 

črtano
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v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).

Or. de

Obrazložitev

Pri podatkih, ki jih je treba shranjevati, gre za gospodarsko zaupne informacije, zato jih ni 
dovoljeno objaviti. Zaradi tega je treba jasno razlikovati med podatki, ki se zgolj shranijo, in 
podatki, ki se posredujejo v objavo. Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v 
zvezi z obveznim shranjevanjem podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To 
namreč sodi v domeno ustreznih smernic.

Predlog spremembe 533
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12

Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pooblastilo za sprejemanje smernic ni potrebno, saj ni jasno, kako je bilo mogoče določiti 
podrobnosti v okviru postopka komitologije.
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Predlog spremembe 534
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, ki 
določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija spremeni smernice, 
s katerimi so določene metode in ureditev 
vodenja evidenc ter oblika in vsebina
podatkov, ki se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se 
spremenijo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 535
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12

Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje z 
električno energijo, ki jih imajo podjetja 
za dobavo s trgovci na debelo in 
upravljavci prenosnih omrežij, se ta člen 
uporablja šele potem, ko Komisija sprejme 

črtano
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smernice iz odstavka 4.

Or. de

Obrazložitev

Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v zvezi z obveznim shranjevanjem 
podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To namreč sodi v domeno ustreznih 
smernic.

Predlog spremembe 536
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje z 
električno energijo, ki jih imajo podjetja 
za dobavo s trgovci na debelo in 
upravljavci prenosnih omrežij, se ta člen 
uporablja šele potem, ko Komisija sprejme 
smernice iz odstavka 4.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pri podatkih, ki jih je treba shranjevati, gre za gospodarsko zaupne informacije, zato jih ni 
dovoljeno objaviti. Zaradi tega je treba jasno razlikovati med podatki, ki se zgolj shranijo, in 
podatki, ki se posredujejo v objavo. Člen 22f mora vsebovati preprost opis okvirnih pogojev v 
zvezi z obveznim shranjevanjem podatkov, ne sme pa razkrivati točne vsebine podatkov. To 
namreč sodi v domeno ustreznih smernic.
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Predlog spremembe 537
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje z 
električno energijo, ki jih imajo podjetja 
za dobavo s trgovci na debelo in 
upravljavci prenosnih omrežij, se ta člen 
uporablja šele potem, ko Komisija sprejme 
smernice iz odstavka 4.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V odstavku 2 člena 22f so dovolj natančno opisani podatki, ki jih je treba hraniti, zato 
dodatne smernice niso potrebne.

Predlog spremembe 538
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje z 
električno energijo, ki jih imajo podjetja za 
dobavo s trgovci na debelo in upravljavci 
prenosnih omrežij, se ta člen uporablja šele 
potem, ko Komisija sprejme smernice iz 
odstavka 4.

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje z 
električno energijo, ki jih imajo podjetja za 
dobavo s trgovci na debelo in upravljavci 
prenosnih omrežij, se ta člen uporablja šele 
potem, ko se sprejmejo smernice iz 
odstavka 4.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 539
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 22fa
1. Brez poseganja v člen 22c(3)(b) lahko 
nacionalni regulativni organi 
uporabnikom omrežja, za katere je bilo 
ugotovljeno, da razpolagajo s pomembno 
tržno močjo v skladu s členom 22h, 
naložijo:
(a) obveznost zagotavljanja preglednosti v 
zvezi z objavo posebnih informacij, kot so 
računovodske informacije, tehnične 
specifikacije, posebni podatki o prodajnih 
pogodbah in pogoji za dobavo storitve in 
dostop njih ter cene;
(b) če uporabnik omrežja dela razlike med 
pogodbenicami glede enakih transakcij, 
nacionalni regulativni organ lahko naloži 
obveznost, da se zagotovi enaka 
obravnava, kot je predvsem odprava vsake 
pomembnejše pogodbene klavzule, za 
katero se meni, da je diskriminatorna, 
vključno s cenami, plačilnimi roki ter 
diskriminatornimi pogoji in tehnikami 
dobave in prodaje, in izključitev vsake 
pogodbene klavzule, s katero bi sklenitev 
pogodbe bila pogojena s prevzemom 
obveznosti, ki zaradi svoje narave ali glede 
na splošno pogodbeno prakso ne bi bila 
predmet pogodbe;
(c) če pomanjkanje učinkovite 
konkurence pomeni, da bi uporabnik 



AM\714963SL.doc PE404.530v01-00

SL

omrežja cene lahko ohranjal na pretirano 
nizki ali visoki ravni, nacionalni 
regulativni organ lahko naloži obveznosti 
v zvezi z začasnim nadzorom nad cenami, 
vključno z obveznostmi, da morajo biti 
cene odvisne od stroškov, ter obveznostmi 
v povezavi s sistemi stroškovnega 
računovodstva in oblikovanja cen. Ob 
naložitvi obveznosti uporabe mehanizma 
za oblikovanje cen, ki odraža stroške, 
nadzor nad cenami temelji na stroških, ki 
jih ima uporabnik omrežja v povezavi s 
proizvodnjo in naložbami, vključno z 
ustreznim povračilom takšnih naložb pod 
normalnimi pogoji poslovanja. 
2. Nacionalni regulativni organi lahko 
uporabnikom omrežja s pomembno tržno 
močjo na trgu iz člena 22h(1) in z 
upoštevanjem postopkov iz člena 22h 
prepovejo:
(a) zaračunavanje previsokih cen 
konkurentom povezanih podjetij ali 
podjetij, ki spadajo med vertikalna 
integrirana podjetja iz člena 2;
(b) določanje neupravičeno nizkih cen v 
primerjavi s cenami, ki jih zaračunavajo 
učinkoviti konkurenti;
(c) neupravičeno dajanje prednosti 
določenim odjemalcem; ali
(d) nerazumno združevanje storitev.
3. Zagotovljen je pritožbeni postopek, ki 
ne vpliva na uveljavitev pravic do pritožbe 
po zakonodaji Skupnosti in nacionalni 
zakonodaji. Pritožba nima odložilnega 
učinka.“

Or. en

Obrazložitev

Če nacionalni regulativni organ ugotovi, da na trgu z električno energijo prevladujejo en ali 
več uporabnikov omrežja, mora imeti možnost ukrepanja in zagotoviti, da trg prinaša koristi 
končnim uporabnikom in hkrati postane konkurenčnejši. Istočasno je treba zagotoviti 
pritožbeni postopek.
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Predlog spremembe 540
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 22fb
1. Da bi spodbujali učinkovito 
konkurenco na trgu plina in električne 
energije, se izognili zlorabam 
prevladujočega položaja in zaščitili 
interese uporabnikov, nacionalni 
regulativni organi za določitev ravni 
učinkovite konkurence na ustreznem trgu, 
izvedejo analizo trga za trgovce na debelo, 
končne odjemalce in sistemske storitve.
2. Če konkurenca na katerem koli 
identificiranem trgu ni učinkovita v 
doseganju ciljev iz člena 1, nacionalni 
regulativni organi analizirajo, ali je 
uporabnik omrežja na položaju, ki je enak 
prevladujočemu položaju, torej ima 
položaj gospodarske moči, ki mu 
zagotavlja delovanje, precej neodvisno od 
konkurentov, odjemalcev in končno 
odjemalcev. Nacionalni regulativni organi 
ugotovitve analize objavijo na svojih 
uradnih spletnih mestih.
3. V postopku določanja uporabnikov 
omrežja s pomembno tržno močjo in brez 
poseganja v pravo Skupnosti nacionalni 
regulativni organi upoštevajo:
(a) prisotnost upravljavca uporabnika 
omrežja na geografskem območju 
določenega trga in na tesno povezanih 
trgih, kjer so povezave med dvema trgoma 
takšne, da dopuščajo prenos tržne moči z 
enega trga na drugega in s tem povečanje 
tržne moči zadevnega upravljavca;
(b) velikost uporabnika omrežja in 
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njegovega tržnega deleža; 
(c) obseg dejavnosti uporabnika omrežja 
in podjetij, ki jih nadzira, ter dejavnosti 
podjetja, ki nadzira uporabnika omrežja, 
vertikalno integracijo in edinstvene 
značilnosti določenih trgov z vidika 
povezav, raznolikosti proizvodov ter obseg 
blaga in storitev, ki so ponujene v paketu; 
(d) obstoj ovir za vstop na trg ter njegovo 
rast in širjenje;
(e) pomanjkanje ali nizko raven 
izravnalne kupne moči;
(f) pomanjkanje potencialne konkurence;
(g) ekonomije obsega in dejavnosti.
4. Najpozneje v dveh letih od začetka 
veljavnosti Direktive …/…/ES o 
spremembi Direktive 2003/54/ES o 
skupnih pravilih za notranji trg z 
električno energijo in vsake tri leta po 
predhodnem pregledu nacionalni 
regulativni organi izvedejo analizo trga na 
ustreznih trgih. Vsak upravljavec omrežja 
lahko že prej zahteva analizo trga, če so se 
pogoji konkurence na ustreznem trgu po 
zadnji analizi znatno spremenili in če so 
bile ugotovitve iz odstavka 2 objavljeni 
pred več kot enim letom. Zavrnitev izvedbe 
dodatne analize trga mora biti ustrezno 
utemeljena.

Or. en

Obrazložitev

Sektor električne energije v Evropski uniji je zaradi visoke stopnje koncentracije, vertikalne 
integracije in kompleksnosti ponudb nagnjen kkonkurenčnim težavam. Poleg tega mora 
zaradi strukturnih značilnosti sektorja, tj. naravnega monopola in dejstva, da se te značilnosti 
na podlagi naložb spremenijo šele po desetih letih, regulativnim organom biti omogočeno, da 
ukrepajo v kratkem času. Vzporedno s sektorjem telekomunikacij morajo regulativni organi 
imeti možnost, da analizirajo trg in preverijo, ali ima uporabnik omrežja prevladujoči 
položaj.
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Predlog spremembe 541
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V členu 26 se doda naslednji 
odstavek:

„2a. Države članice lahko iz določb 
poglavij III, IV, V, VI in VII izvzamejo 
industrijska območja. Takšna odstopanja 
ne vplivajo na načelo dostopa tretje 
stranke. Poleg tega odstopanja ne smejo 
ovirati nalog javnih distribucijskih 
omrežij.“

Or. xm

(Členu 26 Direktive 2003/54/ES se doda nov odstavek 2 a)

Obrazložitev

Za industrijska območja mora obstajati možnost posebnih pravil, saj se to v prvi vrsti nanaša 
na industrijske porabnike iz tega sektorja.

Predlog spremembe 542
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V členu 26 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. Države članice lahko iz določb 
poglavij III, IV, V, VI in VII izvzamejo 
industrijska območja. Takšna odstopanja 
ne vplivajo na načelo dostopa tretje 
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stranke. Poleg tega odstopanja ne smejo 
ovirati nalog javnih distribucijskih 
omrežij.“

Or. en

(Členu 26 Direktive 2003/54/ES se doda nov odstavek 2 a)

Obrazložitev

Danes upravljavcem energetskih omrežij na industrijskih območjih ni treba izpolnjevati vrste 
obveznosti za upravljanje omrežja v vseh državah članicah. Zakonodaja EU mora državam 
članicam uradno omogočiti, da zagotovijo odstopanja za industrijska območja in s tem 
pravno varnost. Diferencirana obravnava industrijskih omrežij je pomembna, ker zagotavlja 
sorazmerna prizadevanja, hkrati pa ne ogroža doseganja liberalizacije. Tako niso ogrožene 
pravice končnih odjemalcev na industrijskih območjih. Običajno je le nekaj neodvisnih 
končnih odjemalcev, ki energijo prejemajo na industrijskih območjih.

Predlog spremembe 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 28 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 28(1) se doda naslednja 
točka:
„(ha) mehanizme, s katerimi država 
članica v cenah energije in njihovih 
vplivih na izbiro goriva zajema vse 
okoljske stroške in ne le tiste, ki se 
nanašajo na spremembe okolja.“

Or. en

(Odstavku 1 člena 28 Direktive 2003/54/ES se doda nova točka)

Obrazložitev

Če se v ceno ne vključijo okoljski stroški, povezani s proizvodnjo električne energije, bo trg 
ostal izkrivljen. Medtem ko se v sistem trgovanja z emisijami poskuša vključiti stroške emisij 
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CO2 s trgovanjem s certifikati, je treba vključiti vzporedno pobudo, ki bo v ceni energije 
zajela tudi druge okoljske stroške. Komisija mora začeti spreminjati tako izkrivljanje trgov.

Predlog spremembe 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 28 – odstavek 3 – pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) V členu 28(3) se tretji pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Do [datuma prenosa plus pet let] 
Komisija pregleda določbe, ki urejajo 
ločevanje prenosnih omrežij, in njihove 
vplive na delovanje notranjega trga z 
električno energijo. Zlasti preveri v 
kakšnem obsegu je možnost učinkovitega 
in uspešnega ločevanja iz člena 8c 
uspešna pri zagotavljanju poštene in 
učinkovite konkurence na notranjem trgu 
z električno energijo. Komisija predstavi 
ugotovitve tega pregleda v sklopu poročila 
iz odstavka 1. Poročilo obravnava zlasti, 
ali mora Komisija predlagati morebitne 
spremembe k tej direktivi in ali mora biti 
člen 8 obvezujoč za vse države članice, da 
bi bila zagotovljena pravična in 
učinkovita konkurenca na notranjem trgu 
z električno energijo. Ugotovitev o tem, ali 
je predlog spremembe potreben, spremlja 
podrobna obrazložitev. Po potrebi se 
poročilu priloži zakonodajni predlog.“

Or. en

(Pododstavek 3 odstavka 3 člena 28 Direktive 2003/54/ES se nadomesti)

Obrazložitev

Na podlagi te spremembe je Komisija pozvana, da temeljito pregleda vplive določb o 
ločevanju in še posebno uspešnost učinkovitega in uspešnega ločevanja. Pozvana je tudi, da 
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predloži poročilo o pregledu in po potrebi predlaga potrebne spremembe k direktivi, če 
učinkovito in uspešno ločevanje ni zadostno.

Predlog spremembe 545
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (a) – uvodni del ter alinei 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) V točki a Priloge A se spremenita 
prva in druga alinea:
"(a) pravico do pogodbe z njihovim 
izvajalcem elektroenergetskih storitev 
in, kjer je primerno, z upravljavci 
distribucijskih omrežij, ki glede na 
ustreznost za zadevno pogodbo določa:
- identiteto in naslov podjetja,
- zagotovljene storitve, ponujene ravni 
tržne in tehnične kakovosti ter rok za 
sprejem storitve;

Or. de

Obrazložitev

K drugi alinei: kakovost oskrbe je na konkurenčnem trgu temeljna pravica. Že na začetku pa 
je treba pojasniti, da se pojem „kakovost“ nanaša tako na tržne kot tudi na tehnične 
standarde (ustrezno raven je treba definirati pozneje). „Prva priključitev“ je pri tem 
pravzaprav postranskega pomena – pojem označuje prvo priključitev novega odjemalca v 
distribucijsko omrežje.

Predlog spremembe 546
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (a) – uvodni del ter alineji 1 in 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) V prilogi A se pod točko (a) prva in 
druga alineja nadomestita z naslednjim:
(a) pravico do pogodbe z njihovim 
dobaviteljem električne energije in po 
potrebi še z upravljavcem distribucijskega 
omrežja, ki določa, kjer je to potrebno za 
vsako vrsto pogodbe:
– identiteto in naslov podjetja;
– zagotovljene storitve, raven tržne in 
tehnične kakovosti zagotovljenih storitev 
in rok za aktiviranje storitev;

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti in opredeliti nekatere pojme, ki so se v praksi 
izkazali za nejasne. „Kakovost storitev“ mora sama po sebi pojasnjevati, da se mora kakovost 
nanašati na tržne in tehnične standarde (ki bodo pozneje določeni na najprimernejši ravni). 
„Prva priključitev“ se pravzaprav nanaša na zelo obrobno zadevo, namreč na rok, ko je novo 
zgrajeno poslopje prvič povezano z distribucijskim omrežjem.

Predlog spremembe 547
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (a) – alineja 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) V prilogi A se pod točko (a) alineja 2 
nadomesti z naslednjim:
„– zagotovljene storitve, raven tržne in 
tehnične kakovosti zagotovljenih storitev 
in rok za aktiviranje storitev;“

Or. en
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(Spreminja besedilo v prilogi A, odstavka (a), alineje 2 k Direktivi 2003/54/ES)

Obrazložitev

„Raven kakovosti storitev“ bi morala biti opredeljena tako, da se nanaša na tržne in tehnične 
standarde. „Rok za prvo priključitev“ je preveč ozko opredeljen standard in ga je treba 
razširiti na vse vrste priključitve.

Predlog spremembe 548
Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14d) Priloga A(c) se nadomesti z 
naslednjim:
„(c) pregledne neodvisne informacije o 
veljavnih cenah in tarifah, ki temeljijo na 
skupnih merilih, ter o splošnih veljavnih 
pogojih v zvezi z dostopom in uporabo 
elektroenergetskih storitev na nacionalni 
ravni in ravni Skupnosti;“

Or. en

(Spreminja besedilo odstavka c v prilogi A k Direktivi 2003/54/ES)

Predlog spremembe 549
Fiona Hall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14e) Priloga A(d) se nadomesti z 
naslednjim: 
„(d) da se ne zapostavlja ranljivih 
odjemalcev, možnost velike izbire 
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načinov plačevanja, kar po potrebi 
vključuje brezplačne predplačniške števce 
in kalkulatorje za izračun tarif. Vse 
razlike v splošnih pogojih morajo 
upoštevati stroške izvajalca različnih 
plačilnih sistemov in niso nesorazmerne. 
Splošni pogoji morajo biti pošteni in 
pregledni. Objavljeni morajo biti v 
jasnem in razumljivem jeziku. 
Odjemalce je treba zavarovati pred 
nepoštenimi in zavajajočimi načini 
prodaje, vključno z nepogodbenimi 
ovirami, ki jih ustvarja trgovec z 
električno energijo;“

Or. en

(Enako besedilo kot v točki (d) v prilogi A k Direktivi 2003/54/ES, dopolnjeno z novimi 
elementi)

Predlog spremembe 550
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14e) Priloga A(d) se nadomesti z 
naslednjim:
„(d) možnost velike izbire načinov 
plačevanja, ki ne zapostavlja ranljivih 
odjemalcev. Splošni pogoji morajo biti 
pošteni in pregledni. Objavljeni morajo 
biti v jasnem in razumljivem jeziku.
Odjemalce je treba zavarovati pred 
nepoštenimi in zavajajočimi načini 
prodaje, vključno z nepogodbenimi 
ovirami, ki jih ustvarja trgovec z 
električno energijo;“

Or. en
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(Spreminja besedilo točke(d) v prilogi A k Direktivi 2003/54/ES)

Obrazložitev

Zlasti ranljivi odjemalci morajo biti zaščiteni pred načini plačevanja, zaradi katerih bi po 
nepravičnem bili v slabšem položaju.

Predlog spremembe 551
Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s 
katerim se dobaviteljem in odjemalcem 
zagotovi dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

(h) da lahko preprosto zamenjajo 
dobavitelja. Države članice zagotovijo, da 
imajo odjemalci dostop do zahtevanih 
podatkov, da je omogočen učinkovit 
prenos za odjemalce, in da lahko vsakemu 
podjetju z licenco za dobavo omogočijo 
dostop do teh podatkov. Ta storitev se ne 
zaračuna dodatno. Stran, ki je odgovorna 
za upravljanje s podatki, ugodi vsaki 
utemeljeni zahtevi za neposredno 
posredovanje podatkov podjetju, ki ima 
dovoljenje odjemalca. Države članice 
zagotovijo, da obstajata dogovorjena 
specifikacija podatkov, ki so potrebni za 
učinkovit prenos odjemalcev, in določen 
postopek prenosa za odjemalce ter da so ti 
podatki na zahtevo posredovani 
odjemalcu. Dobavitelj hrani vsaj podatke 
o točni mesečni porabi, ki jih je mogoče 
pridobiti prek inteligentnih električnih 
števcev. Države članice zagotovijo, da bo 
uvedba inteligentnih električnih števcev 
čim prej končana, vendar najpozneje do 
leta 2020. Tako pridobljeni podatki 
morajo na zahtevo biti na voljo 
odjemalcu, in sicer v smiselni obliki in po 
ceni, ki odraža opravljeno storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 552
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

(h) da lahko preprosto zamenjajo 
dobavitelja. Kjer postopek zamenjave 
zahteva informacije o mestu dobave, 
podatke o porabi ali standardni profil 
porabe, države članice zagotovijo, da je to 
brezplačno na voljo vsem podjetjem, ki 
imajo dovoljenje za dostop do takšnih 
podatkov. Stran, ki je odgovorna za 
upravljanje s podatki, mora te podatke 
posredovati podjetju.

Države članice zagotovijo, da obstajata 
dogovorjena oblika, v kakšni se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem po potrebi
zagotovi dostop do podatkov. Te določene
storitve se odjemalcem izrecno dodatno ne 
zaračuna.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da so vsi potrebni podatki za postopek zamenjave 
neposredno dostopni novemu dobavitelju, tako da teh podatkov ni treba posredovati 
odjemalcu prek sistemov. Na konkurenčnem trgu vse dodatne stroške na koncu nosi 
odjemalec. Sprememba besedila je namenjena pojasnitvi namena.
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Predlog spremembe 553
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati;

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brez transakcijske provizije kateremu koli 
dobavitelju dovolijo dostop do svojih 
podatkov o porabi. Stran, ki je odgovorna 
za upravljanje s podatki, mora ugoditi 
vsem utemeljenim zahtevam za podatke v 
zvezi s tem. Države članice določijo, v 
kakšni obliki se predstavijo podatki, ter 
postopek, s katerim se dobaviteljem in 
odjemalcem zagotovi dostop do podatkov. 
Regulativni organi morajo priznati 
stroške, ki nastanejo z izvajanjem te 
storitve;

Or. de

Obrazložitev

Vsaka zahteva za podatke mora biti utemeljena. Doseči je treba tudi, da se priznajo s tem 
povezani visoki stroški za informacijsko tehnologijo in obračunavanje.

Predlog spremembe 554
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 

(h) da lahko preprosto zamenjajo 
dobavitelja. Kjer postopek zamenjave 
zahteva informacije o mestu dobave, 
podatke o porabi ali standardni profil 
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svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

porabe, države članice zagotovijo, da je to 
brezplačno na voljo vsem podjetjem, ki 
imajo dovoljenje za dostop do takšnih 
podatkov. Stran, ki je odgovorna za 
upravljanje s podatki, mora te podatke 
posredovati podjetju. Države članice 
zagotovijo, da obstajata dogovorjena 
oblika, v kakšni se predstavijo podatki, ter 
postopek, s katerim se dobaviteljem in 
odjemalcem po potrebi zagotovi dostop do 
podatkov. Te določene storitve se
odjemalcem izrecno dodatno ne zaračuna.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da so vsi potrebni podatki za postopek zamenjave 
neposredno dostopni novemu dobavitelju. Ker vsa podjetja morda nimajo licenc in ker 
podatke o porabi načeloma potrebuje novi dobavitelj, zamenjava sistema lahko zahteva, da so 
podatki posredovani neodvisnemu podjetju za merjenje porabe z ustrezno licenco in ne 
dobavitelju. Na konkurenčnem trgu vse dodatne stroške na koncu nosi odjemalec.

Predlog spremembe 555
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju za 
dobavo z dovoljenjem dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.
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Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah, na primer v Avstriji, podjetja ne potrebujejo licence za izvajanje 
dejavnosti.

Predlog spremembe 556
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Mesečno obračunavanje je mogoče uvesti zgolj po preteku ustreznega prehodnega obdobja. 
Upoštevajoč dejstvo, da v nekaterih območjih še niso nameščeni elektronski števci z 
možnostjo daljinskega zajema merilnih podatkov, bi mesečno obračunavanje pomenilo 
dvanajstkrat večje stroške za obračunavanje. To bi privedlo do znatnega povišanja stroškov 
za končne uporabnike, novim ponudnikom, katerih marže so že sedaj znižane do najnižje 
mere, pa preprečilo vstop na trg.

Predlog spremembe 557
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Dokler ne bodo povsod nameščeni elektronski števci z možnostjo daljinskega zajema merilnih 
podatkov, bi mesečno obračunavanje pomenilo dvanajstkrat večje stroške. To bi privedlo do 
znatnega povišanja stroškov za končne uporabnike, novim ponudnikom, katerih marže so že 
sedaj znižane do najnižje mere, pa preprečilo vstop na trg. Mesečno obračunavanje je 
mogoče zato uvesti zgolj po preteku ustreznega prehodnega obdobja.

Predlog spremembe 558
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

(i) da so dovolj pogosto ustrezno obveščeni 
o dejanski porabi električne energije in 
stroških, da lahko nadzirajo lastno porabo 
električne energije. Ustrezno je treba 
upoštevati stroškovno učinkovitost takšnih 
ukrepov. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo priloge mora ostati v skladu z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne 
energije in o energetskih storitvah. Besedilo, ki ga predlaga Komisija, bi pomenilo 
nepotrebne stroške.
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Predlog spremembe 559
Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in električne energije 
in stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

(i) da so redno ustrezno obveščeni o 
njihovi dejanski porabi plina in električne 
energije in cenah. Te določene storitve se
odjemalcem izrecno dodatno ne zaračuna.

Or. en

Predlog spremembe 560
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

(i) da so dovolj pogosto ustrezno obveščeni 
o dejanski porabi električne energije in 
stroških, da lahko nadzirajo lastno porabo 
električne energije. Ustrezno je treba 
upoštevati stroškovno učinkovitost takšnih 
ukrepov. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

Or. en

Obrazložitev

Predlog, da se doda naslednje besedilo: „Informacije so posredovane z uporabo zadostnega 
časovnega okvira, v katerem sta upoštevana zmogljivost odjemalčeve opreme za merjenje 
porabe in zadevni električni proizvod.“
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Predlog spremembe 561
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati;

i) da so redno ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
cenah. Regulativni organi morajo priznati 
stroške, ki nastanejo z izvajanjem te 
storitve.

Or. de

Obrazložitev

Kljub temu, da je treba porabnike redno obveščati o porabi in cenah, ni razloga za določitev 
posebnega časovnega okvira za pripravo informacij. Za prehod na daljinski zajem merilnih 
podatkov morajo biti izpolnjeni ustrezni okvirni pogoji. Tako je treba na primer zagotoviti 
dovolj dolgo razvojno obdobje ter poskrbeti, da bodo stroški, ki nastanejo pri tem, priznani 
kot stroški za omrežje in kot taki upoštevani v omrežnih tarifah.

Predlog spremembe 562
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

(i) da so dovolj pogosto obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških, da lahko nadzirajo lastno porabo 
električne energije. Te določene storitve se
odjemalcem izrecno dodatno ne zaračuna.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagana zahteva, da morajo odjemalci biti obveščeni vsak mesec je nepotrebna in verjetno 
nesorazmerna glede na visoke stroške različnih možnosti merjenja porabe.

Poleg tega to področje pokriva že člen 13 Direktive o energetskih storitvah. Na 
konkurenčnem trgu vse dodatne stroške na koncu nosi odjemalec. Sprememba besedila je 
namenjena pojasnitvi namena.

Predlog spremembe 563
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

(i) da so dovolj pogosto obveščeni o svoji
dejanski porabi električne energije in 
stroških, da lahko nadzirajo lastno porabo 
električne energije. Te določene storitve se
odjemalcem izrecno dodatno ne zaračuna. 

Or. en

Obrazložitev

Predlagana zahteva, da morajo odjemalci biti obveščeni vsak mesec je nepotrebna in verjetno 
nesorazmerna glede na visoke stroške različnih možnosti merjenja porabe. Poleg tega to 
področje pokriva že člen 13 Direktive o energetskih storitvah. Zato mora biti besedilo v 
skladu z direktivo o energetskih storitvah, da bi se izognili prekrivanju in nasprotovanju 
zahtev na tem področju.

Predlog spremembe 564
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

j) da lahko kadar koli tekom leta zamenjajo 
dobavitelja, pri čemer postopek ne traja 
več kot en mesec od trenutka, ko so 
zagotovljene vse zahtevane informacije in 
je sklenjena pogodba med odjemalcem in 
novim dobaviteljem, do dejanskega 
datuma zamenjave.

Or. en

Obrazložitev

Postopek zamenjave od odjemalcev ne sme zahtevati nesorazmerno veliko napora in časa. Za 
postopek zamenjave je zato treba določiti časovni rok. 

Postopek mora biti preprost in hiter ter ne sme dopuščati možnosti, da bi ga katera koli 
udeležena stran zavlačevala. V obdobju za postopek zamenjave morajo biti upoštevane 
tehnične zahteve, ki pa ne smejo postati ovira, ki bi odjemalce odvrnila od zamenjave 
dobavitelja in zamrznila tržni delež v prid uveljavljenim dobaviteljem.

Predlog spremembe 565
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

j) da lahko kadar koli tekom leta zamenjajo 
dobavitelja, pri čemer postopek ne traja 
več kot en mesec od trenutka, ko so 
zagotovljene vse zahtevane informacije in 
je sklenjena pogodba med odjemalcem in 
novim dobaviteljem, do dejanskega 
datuma zamenjave. Račun prejšnjega 
dobavitelja se poravna najpozneje en 
mesec po njegovi zadnji dobavi.

Or. en



AM\714963SL.doc PE404.530v01-00

SL

Obrazložitev

Eden najpomembnejših pokazateljev konkurenčnega in učinkovitega trga z električno energijo 
je odjemalcem prijazen postopek zamenjave. Za postopek zamenjave je zato treba določiti 
časovni okvir.

Predlog spremembe 566
Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, brez poseganja v 
obstoječe pogodbe o dobavi in zasebne 
dogovore o omrežjih (nestandardna 
omrežja). Države članice morajo 
zagotoviti, da so vzpostavljene smernice za 
zglede najboljše prakse za razumen 
časovni rok med prenosom in izdajo 
končnega računa.

Or. en

Predlog spremembe 567
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer mora 
odjemalec končni račun prejeti najpozneje 
tri mesece po njegovi zadnji dobavi.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo priloge mora ostati v skladu z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne 
energije in o energetskih storitvah. Besedilo, ki ga predlaga Komisija, bi pomenilo 
nepotrebne stroške.

Predlog spremembe 568
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer je račun
prejšnjega dobavitelja poslan najpozneje 
dva meseca po njegovi zadnji dobavi.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva bi morala biti manj stroga in upoštevati, da je stari dobavitelj odvisen od končnega 
odčitka števca distribucijskega podjetja/novega dobavitelja in od industrijskih procesov.

Predlog spremembe 569
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ja) da se račun prejšnjega dobavitelja 
poravna najpozneje en mesec po njegovi 
zadnji dobavi.“

Or. en
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Obrazložitev

Postopek zamenjave od odjemalcev ne sme zahtevati nesorazmerno veliko napora in časa. Za 
postopek zamenjave je zato treba določiti časovni rok. 

Postopek mora biti preprost in hiter ter ne sme dopuščati možnosti, da bi ga katera koli 
udeležena stran zavlačevala. V obdobju za postopek zamenjave morajo biti upoštevane 
tehnične zahteve, ki pa ne smejo postati ovira, ki bi odjemalce odvrnila od zamenjave 
dobavitelja in zamrznila tržni delež v prid uveljavljenim dobaviteljem.

Predlog spremembe 570
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) da imajo dostop do nepristranskega 
svetovanja, ki za vsak primer posebej 
zagotovi brezplačne informacije o ukrepih 
za energetsko učinkovitost ter 
najprimernejšem dobavitelju in možnostih 
plačila, ki ustrezajo njihovim potrebam.

Or. en

Predlog spremembe 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega in drugega 
pododstavka tega odstavka se določbe 
novega člena 7a uporabljajo od dneva, ko 
začne veljati ta direktiva.

Or. en
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Obrazložitev

Z odstopanjem od prvega in drugega pododstavka tega odstavka se določbe novega člena 7a 
uporabljajo od dneva, ko začne veljati ta direktiva.

Predlog spremembe 572
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice razveljavijo zakone in 
druge predpise, ki bi kateremu koli 
podjetju plinskega gospodarstva, 
regulativnemu ali drugemu organu 
preprečili izvajanje nalog ali izpolnjevanje 
pristojnosti ali obveznosti iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi nacionalne zakonodaje regulativni organi morda ne morejo izvajati zakonitih 
pristojnosti iz te direktive. Umetno nizko regulirane tarife, ki so običajno določene v 
nacionalni zakonodaji, lahko nacionalnemu regulativnemu organu onemogočajo preprečitev 
navzkrižnega subvencioniranja, nacionalna zakonodaja pa lahko preprečuje tudi določene 
ukrepe (na primer prodajo plina) v nekaterih državah članicah. Izvajanje pomeni tudi 
odstranitev takšnih ovir za učinkovito konkurenco.

Predlog spremembe 573
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je subjekt pod javnim nadzorom 
neposredno ali posredno udeležen pri 
prevzemu delov vertikalno integriranega 
podjetja, se o ceni v zvezi s postopkom 
tega prenosa obvesti Komisijo. Takšno 
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obvestilo vključuje potrdilo o 
premoženjski vrednosti, ki ga pripravi 
mednarodna revizorska družba. Komisija 
te informacije uporabi samo za izvajanje 
nadzora nad državno pomočjo.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da so zagotovljeni enaki konkurenčni pogoji za državna in zasebna podjetja.

Predlog spremembe 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija o formalnem in praktičnem 
izvajanju te direktive v vseh državah 
članicah letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Tako bi zagotovili učinkovito izvajanje določb iz te direktive.

Predlog spremembe 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Na osnovi javnega posvetovanja in 
razprav s pristojnimi organi ter po 
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prejemu mnenja Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev in šest let po 
začetku veljavnosti te direktive Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča 
o željah po ohranitvi ali spreminjanju te 
direktive. Več različic za prestrukturiranje 
elektroenergetskih podjetij iz členov 8a do 
8d ter 10 in 10b direktive 2003/54/ES se 
preveri še posebno z vidika učinkovitosti 
njihovega vpliva na dostop omrežja in 
potrebnih vlaganj.

Or. en

Obrazložitev

Tako bi zagotovili učinkovito izvajanje določb iz te direktive.
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