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Predlog spremembe 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vnese pomembna uvodna izjava 2 iz direktive 2003/54/ES. Če se v ceno ne 
vključijo okoljski stroški, povezani s proizvodnjo električne energije, bo trg ostal izkrivljen.
Medtem ko se v sistem trgovanja z emisijami poskuša vključiti emisije CO2 s trgovanjem s 
certifikati, je treba vključiti vzporedno pobudo, ki bo v ceni energije zajela tudi druge okoljske 
stroške. Komisija mora začeti z nadzorom takega izkrivljanja trgov.
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Predlog spremembe 15
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Vendar trenutno nobenemu podjetju v 
Skupnosti ni mogoče zagotoviti pravice, da 
prodaja električno energijo v vsaki državi 
članici pod enakimi pogoji, brez 
diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne 
obstajata nediskriminatoren dostop do 
omrežij in enako učinkovita raven 
regulativnega nadzora v vsaki državi 
članici.

(3) Vendar trenutno nobenemu podjetju v 
Skupnosti ni mogoče zagotoviti pravice, da 
prodaja električno energijo v vsaki državi 
članici pod enakimi pogoji, brez 
diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne 
obstajata nediskriminacijski dostop do 
omrežij in enako učinkovita raven 
regulativnega nadzora v vsaki državi 
članici, zato še vedno ostajajo ločeni trgi.

Or. lt

Predlog spremembe 16
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
naslovom "Energetska politika za Evropo" 
poudarila pomen vzpostavitve notranjega 
trga z električno energijo in zagotavljanja 
enakovrednih pogojev za vsa 
elektroenergetska podjetja v Skupnosti. 
Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu o možnostih za notranji trg s 
plinom in električno energijo ter Sporočilo 
Komisije "Preiskava na podlagi člena 17 
Uredbe (ES) št. 1/2003 v panogi plina in 
elektroenergetski panogi (Končno 
poročilo)" sta pokazala, da obstoječa 
pravila in ukrepi ne zagotavljajo 
potrebnega okvira za doseganje cilja dobro 

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
naslovom "Energetska politika za Evropo" 
poudarila pomen vzpostavitve notranjega 
trga z električno energijo in zagotavljanja 
enakovrednih pogojev za vsa 
elektroenergetska podjetja v Skupnosti. 
Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu o možnostih za notranji trg s 
plinom in električno energijo ter Sporočilo 
Komisije "Preiskava na podlagi člena 17 
Uredbe (ES) št. 1/2003 v panogi plina in 
elektroenergetski panogi (Končno 
poročilo)" sta pokazala, da obstoječa 
pravila in ukrepi ne zagotavljajo 
potrebnega okvira ali nudijo možnosti za 
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delujočega notranjega trga. ustvarjanje fizičnih povezav za doseganje 
cilja dobro delujočega notranjega trga.

Or. lt

Predlog spremembe 17
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zlasti je potrebno večje sodelovanje in 
usklajevanje med upravljavci prenosnega 
sistema, da bi zagotovili postopno 
združljivost tehničnih in tržnih kodeksov 
za zagotavljanje in upravljanje dejanskega 
čezmejnega dostopa do prenosnih omrežij 
ter za zagotavljanje usklajenega in dovolj v 
prihodnost usmerjenega načrtovanja in 
dobrega tehničnega razvoja prenosnega 
sistema v Skupnosti z ustreznim 
upoštevanjem varovanja okolja ter za 
spodbujanje energetske učinkovitosti ter 
raziskav in inovacij, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije. Upravljavci prenosnega 
omrežja morajo s svojimi omrežji 
upravljati v skladu s tem združljivim 
tehničnim in tržnim kodeksom.

(6) Zlasti je potrebno ustvariti fizične 
povezave in večje sodelovanje in 
usklajevanje med upravljavci prenosnega 
sistema, da bi zagotovili postopno 
združljivost tehničnih in tržnih kodeksov 
za zagotavljanje in upravljanje dejanskega 
čezmejnega dostopa do prenosnih omrežij 
ter za zagotavljanje usklajenega in dovolj v 
prihodnost usmerjenega načrtovanja in 
dobrega tehničnega razvoja prenosnega 
sistema v Skupnosti z ustreznim 
upoštevanjem varovanja okolja ter za 
spodbujanje energetske učinkovitosti ter 
raziskav in inovacij, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije. Upravljavci prenosnega 
omrežja morajo s svojimi omrežji 
upravljati v skladu s tem združljivim 
tehničnim in tržnim kodeksom.

Or. lt
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Predlog spremembe 18
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi udeleženci na trgu so 
zainteresirani za delo, ki se pričakuje od 
Evropske mreže upravljavcev prenosnega 
sistema. Zato je posvetovanje ključnega 
pomena, obstoječe strukture, 
vzpostavljene za spodbujanje in 
racionalizacijo postopka posvetovanja, 
npr. Zveza za koordinacijo prenosa 
električne energije (UCTE), pa bodo 
igrale pomembno vlogo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU trenutno vodi skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG). Zato bi morala to nalogo prevzeti Agencija, ki ima že uveljavljena 
pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Poleg tega deluje Agencija v interesu vseh tržnih 
udeležencev, medtem ko bi lahko bili upravljavci prenosnih omrežij ena od zainteresiranih 
strani. Da bi zagotovili učinkovitost postopka, je treba poudariti, da bi lahko preveč 
posvetovalnih teles vodilo v podvajanje posvetovalnih postopkov.

Predlog spremembe 19
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi udeleženci na trgu so 
zainteresirani za delo, ki se pričakuje od
Evropske mreže upravljavcev prenosnega 
sistema. Zato je posvetovanje ključnega 
pomena, obstoječe strukture, 
vzpostavljene za spodbujanje in 
racionalizacijo postopka posvetovanja, 
npr. Zveza za koordinacijo prenosa 

črtano
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električne energije (UCTE), pa bodo 
igrale pomembno vlogo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost postopka je treba omeniti, da bi lahko preveč posvetovalnih teles 
vodilo v podvajanje posvetovalnih postopkov. Javna posvetovanja na ravni EU trenutno vodi 
skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin (ERGEG); Agencija mora 
upoštevati uveljavljena pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Zato je treba uvodno izjavo 
8 črtati.

Predlog spremembe 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi udeleženci na trgu so 
zainteresirani za delo, ki se pričakuje od 
Evropske mreže upravljavcev prenosnega 
sistema. Zato je posvetovanje ključnega 
pomena, obstoječe strukture, 
vzpostavljene za spodbujanje in 
racionalizacijo postopka posvetovanja, 
npr. EASEE—gas (Evropska zveza za 
racionalizacijo energetskih izmenjav), pa 
bodo tudi igrale pomembno vlogo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU trenutno vodi skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG). Zato bi morala to nalogo prevzeti Agencija, ki ima že uveljavljena 
pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Poleg tega deluje Agencija v interesu vseh tržnih 
udeležencev, medtem ko bi lahko bili upravljavci prenosnih omrežij ena od zainteresiranih 
strani.
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Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da lahko vsi udeleženci na trgu 
ocenijo splošno stanje glede povpraševanja 
in ponudbe ter prepoznajo razloge za 
gibanje veleprodajnih cen, je potreben enak 
dostop do podatkov, kar zadeva fizično 
stanje omrežja. To vključuje podrobnejše 
informacije o proizvodnji električne 
energije, ponudbi in povpraševanju, 
zmogljivosti omrežja, pretoku in 
vzdrževanju, izravnavi in rezervnih 
zmogljivosti.

(10) Da lahko vsi udeleženci na trgu 
ocenijo splošno stanje in učinkovitost 
glede povpraševanja in ponudbe ter 
prepoznajo razloge za gibanje 
veleprodajnih cen, je potreben enak dostop 
do podatkov, kar zadeva fizično stanje 
omrežja. To vključuje podrobnejše 
informacije o proizvodnji električne 
energije, ponudbi in povpraševanju, 
zmogljivosti omrežja, pretoku in 
vzdrževanju, izravnavi in rezervnih 
zmogljivosti.

Or. ro

Predlog spremembe 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Treba je močno spodbujati naložbe v 
večje nove infrastrukture, hkrati pa 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z električno energijo.

(13) Treba je močno spodbujati naložbe v 
večje nove infrastrukture, zlasti takšne, ki 
omogočajo prehod na inteligentna 
omrežja in večjo integracijo električne 
energije iz obnovljivih virov, ter v 
instrumente na strani povpraševanja,
hkrati pa zagotoviti pravilno delovanje 
notranjega trga z električno energijo in 
rastočega deleža obnovljivih virov v 
sistemu.

Or. en
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Obrazložitev

Ta del mora biti usklajen z obstoječo politiko Unije v prid obnovljive energije in razvoja 
inteligentnih omrežij. Za ustvarjanje možnosti v omrežju na strani povpraševanja – na primer 
industrijske dražbe viškov proizvodnje energije – so potrebna usklajena čezmejna 
prizadevanja. Možnosti usmerjanja povpraševanja in ponudbe je treba uravnotežiti.

Predlog spremembe 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Uredba (ES) št. 1228/2003 določa, da 
bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v 
skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(14) Uredba (ES) št. 1228/2003 določa, da 
bi bilo treba spremeniti nekatere ukrepe v 
skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Kar zadeva Uredbo (ES) št. 
1228/2003, je treba Komisijo pooblastiti 
zlasti za pripravo ali sprejetje smernic, ki 
so potrebne, da se zagotovi minimalna 
stopnja usklajenosti, ki je potrebna za 
doseganja cilja te uredbe. Ker so navedeni 
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 

(17) Kar zadeva Uredbo (ES) št. 
1228/2003, je treba Komisijo pooblastiti 
zlasti za spremembo smernic, ki so 
potrebne, da se zagotovi minimalna stopnja 
usklajenosti, ki je potrebna za doseganja 
cilja te uredbe. Ker so navedeni ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
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spreminjanju nebistvenih določb Uredbe 
(ES) št. 1228/2003/ES in njeni dopolnitvi z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, bi 
jih bilo treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

spreminjanju nebistvenih določb Uredbe 
(ES) št. 1228/2003/ES in njeni dopolnitvi z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, bi 
jih bilo treba spremeniti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Namen te uredbe je tudi spodbujanje 
nastajanja dobro delujočega in preglednega 
čezmejnega maloprodajnega trga ter 
dobro delujočega in preglednega
veleprodajnega trga. Zagotavlja 
mehanizme za usklajevanje teh pravil.“

„Namen te uredbe je tudi spodbujanje 
nastajanja dobro delujočega in preglednega 
veleprodajnega trga z visoko stopnjo 
zanesljivosti oskrbe. Zagotavlja 
mehanizme za usklajevanje teh pravil.“

Or. en

Obrazložitev

Določbe o usklajevanju maloprodajnega trga z električno energijo je treba črtati ali izraziti 
samo v predlogu direktive o spremembi direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji 
trg z električno energijo (KOM/2007/0528 končno). Predlog o čezmejnih izmenjavah in 
dostopu do omrežja (KOM/2007/0531) se mora osredotočiti na veleprodajne trge in 
zanesljivost oskrbe.
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Predlog spremembe 26
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Namen te uredbe je tudi spodbujanje 
nastajanja dobro delujočega in 
preglednega čezmejnega maloprodajnega 
trga ter dobro delujočega in preglednega 
veleprodajnega trga. Zagotavlja 
mehanizme za usklajevanje teh pravil.“

„Namen te uredbe je tudi spodbujanje 
nastajanja dobro delujočega in preglednega 
veleprodajnega trga. Zagotavlja 
mehanizme za usklajevanje teh pravil.“

Or. en

Obrazložitev

Čezmejni maloprodajni trg ni nujno potreben cilj za razvoj dobro delujočih veleprodajnih 
trgov na ravni regij ali Skupnosti, na katere se mora osredotočiti ta uredba. Treba bi bilo v 
celoti oceniti, kaj prinese s sabo tak ureditveni cilj, ter skrbno aanalizirati stroške in koristi, 
zlasti ker je verjetno, da bi s tem nastali nasedli stroški, ki bi bili večji od koristi.

Predlog spremembe 27
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje in dober tehnični 
razvoj evropskega omrežja za prenos 
električne energije.

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje in dober tehnični 
razvoj evropskega omrežja za prenos 
električne energije ter spodbudili 
dokončno oblikovanje notranjega trga za 
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električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da bodo upravljavci prenosnega omrežja olajšali integracijo trgov, je treba 
določiti, da je spodbujanje integracije trgov izrecna naloga Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo.

Predlog spremembe 28
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje in dober tehnični 
razvoj evropskega omrežja za prenos 
električne energije.

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje in dober tehnični 
razvoj evropskega omrežja za prenos 
električne energije ter spodbudili 
dokončno oblikovanje notranjega trga za 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Za odstranitev vseh ovir za čezmejno trgovanje, integracijo ogromnih količin vetrne energije 
in učinkovito reševanje incidentov je nujno potrebno učinkovito sprotno sodelovanje med 
upravljavci prenosnega omrežja po vsem evropskem omrežju. Okrepitev sodelovanja med 
upravljavci prenosnega omrežja bo na koncu pripeljala do tega, da bodo lahko porabniki po 
vsej Evropi kupili električno energijo pod enakimi pogoji.
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Predlog spremembe 29
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja za 
električno energijo do najpozneje […] 
predložijo Komisiji in Agenciji osnutek 
statuta, seznam bodočih članov in osnutek 
poslovnika, vključno s pravilnikom za 
posvetovanje z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo.

1. Upravljavci prenosnega omrežja za 
električno energijo do najpozneje […] 
predložijo Komisiji in Agenciji osnutek 
statuta, seznam bodočih članov in osnutek 
poslovnika Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje na ravni EU je bilo do zdaj naloga Skupine evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG). To nalogo je treba naložiti bodoči Agenciji, ki bo skrbela za 
varovanje javnega interesa.

Predlog spremembe 30
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja za 
električno energijo do najpozneje […] 
predložijo Komisiji in Agenciji osnutek 
statuta, seznam bodočih članov in osnutek 
poslovnika, vključno s pravilnikom za 
posvetovanje z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo.

1. Upravljavci prenosnega omrežja za 
električno energijo do najpozneje […] 
predložijo Komisiji in Agenciji osnutek 
statuta, seznam bodočih članov in osnutek 
poslovnika Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo.
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Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje na ravni EU je bilo do zdaj naloga Skupine evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG). To nalogo je treba naložiti bodoči Agenciji, ki bo skrbela za 
varovanje javnega interesa.

Predlog spremembe 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja za 
električno energijo do najpozneje […] 
predložijo Komisiji in Agenciji osnutek 
statuta, seznam bodočih članov in osnutek 
poslovnika, vključno s pravilnikom za 
posvetovanje z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo.

1. Upravljavci prenosnega omrežja za 
električno energijo do najpozneje […] 
predložijo Komisiji in Agenciji osnutek 
statuta, seznam bodočih članov in osnutek 
poslovnika Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje na ravni EU je bilo do zdaj naloga Skupine evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG). To nalogo je treba naložiti bodoči Agenciji, ki bo skrbela za 
varovanje javnega interesa.

Predlog spremembe 32
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo
določi in predloži v potrditev Agenciji po 
postopku, določenem v členu 2d v 
povezavi s členom 6(3) uredbe (ES) št. [...] 
o ustanovitvi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev:

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz 
odstavka 3;

(a) osnutek tehničnega kodeksa na 
področjih iz odstavka 3;

(b) orodja za skupno upravljanje omrežij in 
načrte raziskav;

(b) orodja za skupno upravljanje omrežij in 
načrte raziskav;

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(d) letni delovni program; (d) letni delovni program na osnovi 
prednostnih nalog, ki jih določi Agencija;

(e) letno poročilo; (e) letno poročilo;
(f) letno napoved glede zadostnosti 
proizvodnje poleti in pozimi.

(f) letno napoved glede zadostnosti 
proizvodnje poleti in pozimi.

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt skupnega 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored.

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega 
kodeksa, načrt skupnega upravljanja 
omrežja ter dejavnosti raziskav in razvoja, 
ki jih je treba pripraviti v zadevnem letu, 
ter okvirni časovni razpored.

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks 
zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

3. Podrobni tehnični kodeks zajema 
naslednja področja, glede na prednostne 
naloge, opredeljene v letnem delovnem 
programu:

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja, vključno z medobratovalnostjo in 
postopki v izrednih razmerah;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;
(d) pravila glede medobratovalnosti;
(e) operativne postopke v izrednih 
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razmerah;
(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(c) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (d) pravila glede preglednosti;
(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;

(e) pravila za izravnavo in poravnavo, 
vključno s pravili glede rezervne električne 
energije;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(f) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(k) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

(g) energetsko učinkovitost električnih 
omrežij.

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
spremlja izvajanje tehničnega in tržnega 
kodeksa ter rezultat tega spremljanja 
vključi v letno poročilo iz odstavka 1(e).
5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta21. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost, ki ga 
predhodno odobri Agencija. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranega 
omrežja, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte, 
ki upoštevajo regionalni in evropski vidik 
načrtovanja omrežij. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

6. Na njeno zahtevo Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo Komisiji svetuje v zvezi 
s sprejetjem smernic iz člena 8.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagani pristop bi lahko ogrozil oblikovanje resnično konkurenčnega evropskega trga, saj 
bi dal upravljavcem prenosnih omrežij možnost samoregulacije. Agencija mora najprej 
določiti obseg in globino predlaganega tehničnega kodeksa, imenovanega „strateške 
smernice“, temu pa sledi postopek komitologije, s katerim se oblikujejo „strateške smernice“, 
na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja.
Upravljavci prenosnega omrežja imajo močne interese glede delovanja tržnih pravil, zato ne 
bi smeli sodelovati pri pripravi tržnega kodeksa.

Predlog spremembe 33
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
sprejme in daje v odobritev agenciji v 
skladu s postopkom iz člena 2d te uredbe 
in člena 6(3) Uredbe (ES) št.  o 
ustanovitvi agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev:

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz 
odstavka 3;

(a) projekte tehničnih kodeksov na 
področjih iz odstavka 3;

(b) orodja za skupno upravljanje omrežij in 
načrte raziskav;

(b) orodja za skupno upravljanje omrežij in 
načrte raziskav;

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(d) letni delovni program; (d) letni delovni program;
(e) letno poročilo; (e) letno poročilo;

(f) letno napoved glede zadostnosti 
proizvodnje poleti in pozimi.

(f) letno napoved glede zadostnosti 
proizvodnje poleti in pozimi.

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt skupnega 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega 
kodeksa, načrt skupnega upravljanja 
omrežij ter dejavnosti raziskav in razvoja, 
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in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored.

ki jih je treba pripraviti v zadevnem letu, 
ter okvirni časovni razpored.

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks 
zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks zajema 
naslednja področja, glede na prednostne 
naloge, opredeljene v letnem delovnem 
programu:

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(d) pravila glede medobratovalnosti; (d) pravila glede medobratovalnosti;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (g) pravila glede preglednosti;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;
(j) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos, vključno z lokacijskimi 
signali in pravili glede nadomestil med 
upravljavci prenosnega omrežja;
(k) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

(h) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
spremlja izvajanje tehničnega in tržnega 
kodeksa ter rezultat tega spremljanja 
vključi v letno poročilo iz odstavka 1(e).

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
spremlja izvajanje tehničnega in tržnega 
kodeksa ter rezultat tega spremljanja 
vključi v letno poročilo iz odstavka 1(e).

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti z odobritvijo agencije objavi 
10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o zadostnosti proizvodnje 
ter oceno prožnosti omrežja, stroškov in 
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predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

analizo razmerja stroški-koristi. Naložbeni 
načrt upošteva tudi nacionalne naložbene 
načrte in na smernice za vseevropska 
energetska omrežja iz Odločbe št. 
1364/2006/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Naložbeni načrt prepoznava vrzeli 
pri naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

6. Na njeno zahtevo Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo Komisiji svetuje v zvezi 
s sprejetjem smernic iz člena 8.

6. Na njeno zahtevo Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo Komisiji svetuje v zvezi 
s sprejetjem smernic iz člena 8.

Or. it

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij je tehnični organ, ki ne more urejati trga, 
saj bi to morala biti naloga nacionalnih regulativnih organov. Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnih omrežij zlasti nima pristojnosti za opredelitev tržnih kodeksov, prav 
tako pa je nesprejemljivo na primer dejstvo, da se pravila določajo na evropski ravni brez 
upoštevanja značilnosti posameznega nacionalnega trga. Poleg tega je treba ob naložbenih 
načrtih predvideti tudi analizo razmerja stroški-koristi.

Predlog spremembe 34
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
določi in predloži v potrditev Agenciji po 
postopku, določenem v členu 2d v 
povezavi s členom 6(3) uredbe (ES) št. [...] 
o ustanovitvi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev:

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz 
odstavka 3;

(a) osnutek tehničnega kodeksa na 
področjih iz odstavka 3;

(b) orodja za skupno upravljanje omrežij in (b) orodja za skupno upravljanje omrežij in 
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načrte raziskav; načrte raziskav;
(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(d) letni delovni program; (d) letni delovni program na osnovi 
prednostnih nalog, ki jih določi Agencija;

(e) letno poročilo; (e) letno poročilo;
(f) letno napoved glede zadostnosti 
proizvodnje poleti in pozimi.

(f) letno napoved glede zadostnosti 
proizvodnje poleti in pozimi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani tehnični kodeks je treba predhodno opredeliti. Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev bi morala na začetku regulativnega postopka formalno svetovati 
Komisiji v obliki strateških smernic za evropski omrežji upravljavcev prenosnih omrežij, ki bi 
tvorile podlago za pripravo tehničnega kodeksa. Na osnovi tega svetovanja predlagamo, da bi 
se preko postopka komitologije določile zavezujoče strateške smernice, na katerih bodo 
temeljile prihodnje odločitve. Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij pripravi 
osnutek tehničnega kodeksa na osnovi obvezujočih strateških smernic.

Predlog spremembe 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
pripravi in predloži v potrditev Agenciji po 
postopku, določenem v členu 2e v 
povezavi s členom 6(3b) uredbe (ES) št. 
[...] o ustanovitvi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev:

Or. en
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Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo mora po obsežnih 
posvetovanjih Agenciji predložiti v potrditev zlasti tehnični kodeks, 10-letni naložbeni načrt in 
delovni program.

Predlog spremembe 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 c – odstavek 1 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
sprejme:

Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v sodelovanju z udeleženci na trgu in 
uporabniki omrežja sprejme.

Or. de

Obrazložitev

Omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo bi moralo v svoje delo čim 
bolj vključiti udeležence na trgu in uporabnike omrežja.

Predlog spremembe 37
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 1 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
sprejme:

1. Da bi Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
doseglo cilje iz člena 2a, sprejme:

Or. en
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Obrazložitev

Da bi pojasnili obseg kodeksa, je treba določiti, da je njegov namen spodbujanje integracije 
trgov.

Predlog spremembe 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz 
odstavka 3;

(a) osnutek tehničnega kodeksa na 
področjih iz odstavka 3;

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo lahko predlaga le 
osnutek tehničnega kodeksa, ki ga po obsežnih posvetovanjih odobri Agencija.

Predlog spremembe 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(c) 10-letni naložbeni načrt, ki vključuje 
določbe za prehod na inteligentna 
omrežja, integracijo obsežnih projektov 
obnovljivih virov energije, napoved glede 
zadostnosti proizvodnje ter napoved 
upravljanja povpraševanja, in sicer vsako 
drugo leto;

Or. en
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Obrazložitev

Obsežni projekti obnovljivih virov energije, kot sta veter na severu in sonce na jugu, skupaj s 
tehnologijo inteligentnega omrežja so pomemben razvojni dosežek, ki ga je treba ustrezno 
upoštevati v desetletnem naložbenem načrtu. Hkrati ta načrt ne sme temeljiti zgolj na vidiku 
ponudbe, temveč mora vsebovati tudi naložbene ukrepe za bolj varčno elektroenergetsko 
gospodarstvo.

Predlog spremembe 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 c – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako drugo leto;

(c) 10-letni naložbeni načrt, vključno z 
napovedjo glede zadostnosti proizvodnje, 
in sicer vsako tretje leto;

Or. de

Obrazložitev

Dovolj je, če se naložbeni načrt predloži vsako tretje leto. 

Predlog spremembe 41
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepe za zagotovitev sprotnega 
usklajevanja delovanja omrežja v 
običajnih in izrednih razmerah;

Or. en
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Obrazložitev

Za odstranitev vseh ovir za čezmejno trgovanje, integracijo ogromnih količin vetrne energije 
in učinkovito reševanje incidentov je nujno potrebno učinkovito sprotno sodelovanje med 
upravljavci prenosnega omrežja po vsem evropskem omrežju.

Predlog spremembe 42
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) smernice za usklajevanje tehničnega 
sodelovanja med upravljavci prenosnih 
omrežij Skupnosti in upravljavci 
prenosnih omrežij iz tretjih držav;

Or. lt

Obrazložitev

Uredba ne določa, kdo bo oblikoval smernice za sodelovanje s tretjimi državami.

Predlog spremembe 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 c – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) v prvem letu in potem vsaka tri leta 
pregled o trajanju postopka za pridobitev 
dovoljenja na področju omrežij, o 
nacionalnih prepisih ali o različnih 
nacionalnih oblikah predpisov, ki 
zadržujejo, dražijo ali ovirajo čezmejni 
razvoj omrežij.



AM\717090SL.doc 25/112 PE404.668v01-00

SL

Or. de

Obrazložitev

Z dodatno točko f a se upošteva problem, da različni nacionalni predpisi na področju 
postopkov za pridobitev dovoljenja ovirajo čezmejni razvoj omrežij. Za razvoj potrebnih 
rešitev ali za dosego izboljšav z izpostavljanjem najboljših praks je treba spremljati dejansko 
situacijo.

Predlog spremembe 44
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt skupnega 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored.

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt skupnega 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored. Komisija v treh mesecih po 
prejetju osnutka letnega delovnega 
programa sprejme odločitev o sprejetju 
letnega delovnega programa. Ta rok 
začne teči na dan po prejemu osnutka 
letnega delovnega programa.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev napredka pri integraciji trgov je pomembno, da ima Komisija vpliv na 
prednostne naloge, ki jih določi evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za svoje 
delo na kodeksu in drugih dejavnostih. Če Komisija ne sprejme delovnega programa, lahko 
sprejme smernice v skladu z odstavkom 3 člena 2e.
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Predlog spremembe 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt skupnega 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored.

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega 
kodeksa, načrt skupnega upravljanja 
omrežja ter dejavnosti raziskav in razvoja, 
ki jih je treba pripraviti v zadevnem letu, 
ter okvirni časovni razpored.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo lahko predlaga le 
osnutek tehničnega kodeksa, ki ga po obsežnih posvetovanjih odobri Agencija.

Predlog spremembe 46
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks 
zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

3. Podrobni tehnični kodeks zajema 
naslednja področja, glede na prednostne 
naloge, opredeljene v letnem delovnem 
programu:

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja, vključno z medobratovalnostjo in 
postopki v izrednih razmerah;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;
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(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;
(d) pravila glede medobratovalnosti;
(e) operativne postopke v izrednih 
razmerah;
(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(c) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (d) pravila glede preglednosti;
(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;

(e) pravila za izravnavo in poravnavo, 
vključno s pravili glede rezervne električne 
energije;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(f) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(k) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

(g) energetsko učinkovitost električnih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Neprimerno bi bilo, da bi upravljavci prenosnega omrežja pripravljali tržni kodeks in pravila 
za trgovanje. Upravljavci prenosnega omrežja niso pristojni za izdajanje tržnega kodeksa, saj 
so akter na trgu, kodeks pa vpliva na poslovanje. Predlagamo združitev točk (a), (d) in (e), 
ker se nanašajo na ista vprašanja, tj. varno delovanje in načrtovanje omrežja. Pravila glede 
izmenjave podatkov v točki (c) je treba črtati, saj večina drugih določb že zahteva izmenjavo 
specifičnih podatkov. Izmenjava podatkov v tej točki pomeni izmenjavo zaupnih podatkov za 
zagotovitev delovanja omrežja.

Predlog spremembe 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks 3. Podrobni osnutek tehničnega kodeksa
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zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(b) priključitev na omrežje;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(c) izmenjavo podatkov;

(d) pravila glede medobratovalnosti; (d) pravila glede medobratovalnosti;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(e) operativne postopke v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(f) čezmejno dodeljevanje zmogljivosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (g) pravila glede preglednosti;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;
(j) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos, vključno z lokacijskimi 
signali in pravili glede nadomestil med 
upravljavci prenosnega omrežja;

(h) pravila glede nadomestil med 
upravljavci prenosnega omrežja;

(k) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

(i) energetsko učinkovitost električnih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo lahko predlaga le 
osnutek tehničnega kodeksa, ki ga po obsežnih posvetovanjih odobri Agencija.

Predlog spremembe 48
Werner Langen

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 c – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks zajema 
naslednja področja, glede na prednostne 
naloge, opredeljene v letnem delovnem 
programu:

3. Podrobni z omrežjem povezani tehnični 
in tržni kodeks zajema naslednja področja, 
glede na prednostne naloge, opredeljene v 
letnem delovnem programu:

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja; 

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja; 

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(d) pravila glede medobratovalnosti; (d) pravila glede medobratovalnosti;
(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (g) z omrežjem povezana pravila glede 

preglednosti;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;

(h) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(i) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(k) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

(j) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Pristojnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo je 
treba omejiti na vidike, ki so povezani z omrežjem. Neustrezno je zlasti sprejemanje določb za 
veleprodajo in zahteve v zvezi s preglednostjo na tem področju.
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Predlog spremembe 49
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks zajema 
naslednja področja, glede na prednostne 
naloge, opredeljene v letnem delovnem 
programu:

3. Podrobni z omrežjem povezani tehnični 
in tržni kodeks zajema naslednja področja, 
glede na prednostne naloge, opredeljene v 
letnem delovnem programu:

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(d) pravila glede medobratovalnosti; (d) pravila glede medobratovalnosti;
(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (g) z omrežjem povezana pravila glede 

preglednosti;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;

(h) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(i) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos, vključno z lokacijskimi signali 
in pravili glede nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja;

(k) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

(j) energetska učinkovitost električnih 
omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Pristojnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo je 
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treba omejiti na vidike, ki so povezani z omrežjem. Neustrezno je zlasti sprejemanje določb za 
veleprodajo in zahteve v zvezi s preglednostjo na tem področju.

Predlog spremembe 50
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pravila za trgovanje; črtano

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo 
morajo biti omejene na vprašanja v zvezi z omrežjem. Zato je treba črtati člen pododstavek 
(g) v členu 2c(3), saj se pravila za trgovanje ne nanašajo na takšna vprašanja.

Predlog spremembe 51
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
spremlja izvajanje tehničnega in tržnega 
kodeksa ter rezultat tega spremljanja 
vključi v letno poročilo iz odstavka 1(e).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Spremljanje omenjenega kodeksa ne sme biti zaupano samim upravljavcem prenosnega
omrežja, temveč mora biti naloga Agencije.

Predlog spremembe 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
spremlja izvajanje tehničnega in tržnega 
kodeksa ter rezultat tega spremljanja 
vključi v letno poročilo iz odstavka 1(e).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje omenjenega kodeksa ne sme biti zaupano samim upravljavcem prenosnega 
omrežja, temveč mora biti naloga Agencije.

Predlog spremembe 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo
spremlja izvajanje tehničnega in tržnega
kodeksa ter rezultat tega spremljanja 
vključi v letno poročilo iz odstavka 1(e).

4. Agencija spremlja izvajanje kodeksa s 
strani Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno 
energijo.
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Or. en

Obrazložitev

Za spremljanje izvajanja kodeksa mora biti odgovorna Agencija.

Predlog spremembe 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranega 
omrežja, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

Or. en

Obrazložitev

Smernice za vseevropska energetska omrežja niso bile mišljene kot pravno zavezujoč 
instrument.
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Predlog spremembe 55
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost, ki ga 
predhodno odobri Agencija. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranega 
omrežja, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte, 
ki upoštevajo regionalni in evropski vidik 
načrtovanja omrežij. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana je bolj splošna navezava na regionalni in evropski vidik namesto navezave na 
smernice za vseevropska energetska omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Navezava na smernice v sedanji obliki ter s sedanjo vsebino in namenom 
tukaj ni smiselna. Poleg tega je predvideno, da bo 10-letni načrt za omrežje v prihodnosti 
nadomestil smernice..

Predlog spremembe 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2c – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta21. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost, ki ga 
predhodno odobri Agencija. Ta naložbeni 
načrt zajema modeliranje integriranega 
omrežja, vključno z integracijo obsežnih 
projektov obnovljivih virov energije in 
prehodom na sistem inteligentnih omrežij,
scenarije razvoja, poročilo o napovedi
zadostnosti proizvodnje in povpraševanja
ter oceno prožnosti omrežja. Naložbeni 
načrt se opira predvsem na nacionalne 
naložbene načrte in na smernice za 
vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta21. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

Or. en

Obrazložitev

Obsežni projekti obnovljivih virov energije, kot sta veter na severu in sonce na jugu, skupaj s 
tehnologijo inteligentnega omrežja so pomemben razvojni dosežek, ki ga je treba ustrezno 
upoštevati v desetletnem naložbenem načrtu. Hkrati ta načrt ne sme temeljiti zgolj na vidiku 
ponudbe, temveč mora vsebovati tudi naložbene ukrepe za bolj energetsko učinkovito 
gospodarstvo.

Predlog spremembe 57
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
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načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta21. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

načrt za celotno Skupnost, ki ga odobri 
Agencija. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o zadostnosti proizvodnje 
ter oceno prožnosti omrežja. Naložbeni 
načrt se opira predvsem na nacionalne 
naložbene načrte in na smernice za 
vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta21. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

Or. de

Obrazložitev

Letni delovni program Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja bi morala 
odobriti Agencija. Program bi moral slediti prednostnim nalogam, ki jih določi Agencija na 
podlagi razprave z Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnega omrežja in posvetovanja z 
drugimi udeleženci na trgu. Ta postopek mora veljati tudi za druge dokumente iz odstavka 1, 
ki jih je treba odobriti.

Predlog spremembe 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaka tri leta objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.
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Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi. Naložbenemu načrtu je 
treba kot prilogo dodati pregled ovir pri 
čezmejnem razvoju omrežij zaradi različnih 
postopkov za pridobitev dovoljenja ali 
različnih praks izdajanja dovoljenj.

Or. de

Obrazložitev

Namen zahtevanega posodabljanja naložbenega načrta vsaka tri leta je pripraviti potrebne 
informacije brez nepotrebne birokracije. Poleg tega je treba upoštevati problem različnih 
nacionalnih predpisov, ki na področju postopkov za pridobitev dovoljenja ovirajo čezmejni 
razvoj omrežij. Za razvoj potrebnih rešitev ali za dosego izboljšav z izpostavljanjem 
najboljših praks je treba spremljati dejansko situacijo.

Predlog spremembe 59
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranega 
omrežja, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi, ter vključuje naložbe v 
medsebojne povezave in drugo potrebno 
infrastrukturo za učinkovito trgovanje in 
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konkurenco ter za zanesljivost oskrbe.
Upravljavci prenosnega omrežja si 
ustrezno prizadevajo za izpolnitev 
objavljenega naložbenega načrta.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavcem prenosnega omrežja je treba naložiti jasno obveznost, da zgradijo 
infrastrukturo, ki je v naložbeni načrt opredeljena kot nujna za učinkovito trgovanje in 
konkurenco ter za zagotavljanje zanesljive oskrbe. Nacionalni regulativni organ je v členu 
22b izrecno obvezan, da upravljavcem omrežja zagotovi ustrezne spodbude za povečanje 
učinkovitosti in spodbujanje integracije trgov.

Predlog spremembe 60
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska 
energetska omrežja iz Odločbe št. 
1364/2006/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Naložbeni načrt prepoznava vrzeli 
pri naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranega 
omrežja, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska 
energetska omrežja iz Odločbe št. 
1364/2006/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Naložbeni načrt prepoznava vrzeli 
pri naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi, ter vključuje naložbe v 
medsebojne povezave in drugo potrebno 
infrastrukturo za učinkovito trgovanje in 
konkurenco ter za zanesljivost oskrbe.
Upravljavci prenosnega omrežja si 
ustrezno prizadevajo za izpolnitev 
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objavljenega naložbenega načrta.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavcem prenosnega omrežja je treba naložiti jasno obveznost, da zgradijo 
infrastrukturo, ki je v naložbeni načrt opredeljena kot nujna za učinkovito trgovanje in 
konkurenco ter za zagotavljanje zanesljive oskrbe. Nacionalni regulativni organ je v členu 
22b izrecno obvezan, da upravljavcem omrežja zagotovi ustrezne spodbude za povečanje 
učinkovitosti in spodbujanje integracije trgov.

Predlog spremembe 61
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
ter na smernice za vseevropska 
energetska omrežja iz Odločbe št. 
1364/2006/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Naložbeni načrt prepoznava vrzeli 
pri naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni 
načrt za celotno Skupnost. Ta naložbeni 
načrt vključuje modeliranje integriranega 
omrežja, scenarije razvoja, poročilo o 
zadostnosti proizvodnje ter oceno prožnosti 
omrežja. Naložbeni načrt se opira 
predvsem na nacionalne naložbene načrte 
in ni v nasprotju z njimi ter na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

Or. en

Obrazložitev

Za uspeh naložbenega načrta je ključno, da upošteva nacionalne naložbene načrte.



PE404.668v01-00 40/112 AM\717090SL.doc

SL

Predlog spremembe 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1228/2003
Člen 2c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na njeno zahtevo Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo Komisiji svetuje v zvezi 
s sprejetjem smernic iz člena 8.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S črtanjem točke se besedilo prilagodi novemu postopku, ki Agenciji nalaga, da po obsežnih 
posvetovanjih oblikuje in sprejme smernice. Te smernice bodo služile nadaljnjemu 
oblikovanju tržnega in tehničnega kodeksa.

Predlog spremembe 63
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija spremlja izvajanje nalog 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij za električno energijo iz 
člena 2c(1).

1. Agencija spremlja izvajanje nalog 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij za električno energijo iz 
člena 2c(1).

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži osnutek tehničnega in 
tržnega kodeksa, osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa, vključno z 
informacijami o postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži v potrditev osnutek 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa.

Agencija lahko v treh mesecih Agencija odobri dokumente iz člena 2c(1), 
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Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za električno energijo 
posreduje mnenje.

ki jih pripravi Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo.

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja 
trga.

Agencija spremlja izvajanje tehničnega 
kodeksa, 10-letnega naložbenega načrta in 
letnega delovnega programa ter vključi 
izide svojih dejavnosti spremljanja v svoje 
letno poročilo. Agencija posreduje 
informacije Komisiji v primeru, da 
upravljavci prenosnega omrežja ne 
upoštevajo tehničnega kodeksa, 10-
letnega naložbenega načrta in letnega 
delovnega programa Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelji potrebujejo jasen in stabilen regulativni okvir, Zato je pomembno, da Agencija 
odobri osnutek tehničnega kodeksa in pravil, osnutek 10-letnega naložbenega načrta ter 
osnutek letnega delovnega programa, ki se oblikujeta neodvisno od tržnega vpliva.
Spremljanje izvajanja zgoraj omenjenega kodeksa in pravil bi morali opravljati regulatorji, 
na primer Agencija, ne pa sami upravljavci prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 64
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži osnutek tehničnega in 
tržnega kodeksa, osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa, vključno z 
informacijami o postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži v potrditev osnutek 
tehničnega kodeksa, osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa.

Agencija lahko v treh mesecih 
Evropskemu omrežju upravljavcev 
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prenosnih omrežij za električno energijo 
posreduje mnenje.
Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja 
trga.

Agencija odobri dokumente iz člena 2c(1), 
ki jih pripravi Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja zgoraj omenjenega tržnega kodeksa in pravil morajo opravljati 
regulatorji, na primer Agencija, ne pa sami upravljavci prenosnih omrežij; to je že 
izpostavljeno v predlogu spremembe o črtanju člena 2c(4).

Predlog spremembe 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži osnutek tehničnega in 
tržnega kodeksa, osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa, vključno z
informacijami o postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
Agenciji predloži v potrditev osnutek 
tehničnega kodeksa, osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa.

Agencija lahko v treh mesecih 
Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za električno energijo 
posreduje mnenje.
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Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja 
trga.

Agencija odobri dokumente iz člena 2c(1), 
ki jih pripravi Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Agencija potrdi tehnični kodeks in pravila. Vlagatelji potrebujejo jasen in predvidljiv 
regulativni okvir. Zato je pomembno, da Agencija pregleda in odobri osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega delovnega programa, ki se razvijeta neodvisno od 
tržnega ali političnega vpliva. 

Predlog spremembe 66
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja trga.

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, zlasti za 
dobaviteljska podjetja na nacionalnih 
trgih, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga.

Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
spremeni 10-letni naložbeni načrt, če to 
zahteva Komisija.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se nujne potrebne po vlaganjih pravočasno opredelijo, sprejmejo in 
zadovoljijo. Zato se predlaga, da bi Komisija imela možnost zahtevati spremembe 10-letnega 
naložbenega načrta.

Poleg tega se izpostavlja pomen zagotavljanja nediskriminiacije med dobaviteljskimi podjetji 
(uporabniki omrežja).

Predlog spremembe 67
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija spremlja izvajanje 
tehničnega kodeksa, 10-letnega 
naložbenega načrta in letnega delovnega 
programa ter vključi izide svojih 
dejavnosti spremljanja v svoje letno 
poročilo. V primeru, da upravljavci 
prenosnih omrežij ne izpolnjujejo 
tehničnega kodeksa, 10-letnega 
naložbenega načrta in letnega delovnega 
programa Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij za 
električno energijo, Agencija to sporoči 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

V členu 2d se doda odstavek 2a. Če med spremljanjem Agencija ugotovi, da upravljavci 
prenosnih omrežij ali Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij ne izpolnjujejo 
tehničnega kodeksa, 10-letnega naložbenega načrta in/ali letnega delovnega programa, mora 
to sporočiti Komisiji, ki lahko nato začne s postopkom za ugotavljanje kršitev. Druga rešitev 
je, da imajo nacionalni regulativni organi pravico naložiti učinkovite in odvračilne sankcije.
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Predlog spremembe 68
Nikolaos Vakalis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija spremlja izvajanje 10-letnega 
naložbenega načrta, letnega delovnega 
programa ter tehničnih in tržnih 
kodeksov, ter vključi izide svojih 
dejavnosti spremljanja v svoje letno 
poročilo. V primeru, da upravljavci 
prenosnih omrežij ne izpolnjujejo 10-
letnega naložbenega načrta, letnega 
delovnega programa ter tehničnega in 
tržnega kodeksa Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij za 
električno energijo, Agencija to sporoči 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja 10-letnega naložbenega načrta, letnega delovnega programa in/ali 
tehničnega in tržnega kodeksa bi morali opravljati regulatorji, na primer Agencija, ne pa 
sami upravljavci prenosnih omrežij. Če med spremljanjem Agencija ugotovi, da upravljavci 
prenosnih omrežij ali Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij ne izpolnjujejo 
omenjenega kodeksa in pravil, mora to sporočiti Komisiji, ki lahko nato začne s postopkom za 
ugotavljanje kršitev.

Predlog spremembe 69
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija spremlja izvajanje 
tehničnega kodeksa, desetletnega 
naložbenega načrta in letnega delovnega 
programa s strani upravljavcev 
prenosnega omrežja ter rezultate tega 
spremljanja vključi v svoje letno poročilo. 
Če upravljavci prenosnega omrežja ne 
upoštevajo tehničnega kodeksa, 
desetletnega naložbenega načrta in 
letnega delovnega programa, Agencija o 
tem obvesti Komisijo.

Or. de

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja zgoraj omenjenega kodeksa in predpisov bi morala biti naloga 
regulativnih organov, tj. Agencije, in ga ne bi smeli izvajati zgolj upravljavci prenosnega 
omrežja sami.

Predlog spremembe 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2da
Priprava smernic

1. Agencija najkasneje v šestih mesecih 
pripravi smernice za določitev osnovnih 
načel za uskladitev tržnih in tehničnih 
pravil, ki bodo jasna in stvarna.
2. Pri pripravi teh smernic se obsežno ter 
odkrito in pregledno posvetuje ter obvešča 
vse pomembne zainteresirane strani. 
3. Agencija zaključi in sprejme smernice 
na osnovi posvetovanj. Objavi vse prejete 
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pripombe in pojasni, kako jih je 
upoštevala v končnem osnutku smernic, 
ali pa obrazloži njihovo zavrnitev.
4. Agencija lahko na svojo pobudo ali na 
zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Komisije sproži enak postopek za 
posodobitev smernic.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se vzpostavila ključna načela za uskladitev pravil, je treba smernice izdelati in sprejeti 
na osnovi obsežnega posvetovanja Agencije. Primeren kodeks je mogoče pripraviti šele po 
sprejetju smernic. Vloga Evropskega parlamenta se okrepi, ker ima možnost sprožiti revizijo 
teh smernic.

Predlog spremembe 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje in ocena tehničnega in 
tržnega kodeksa

Priprava tehničnega kodeksa

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
pozove, da v razumnem času pripravi 
kodeks na področjih iz člena 2c(3), če 
ocenjuje, da je tak kodeks potreben za 
učinkovito delovanje trga.

1. Ob sprejetju smernic v skladu s členom 
2da Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij v šestih mesecih izdela 
osnutek tehničnega kodeksa, kot je 
določeno v členu 2c(3), pri tem pa v celoti 
upošteva načela, določena v smernicah.

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij upošteva tehnično 
znanje in izkušnje tržnih udeležencev ter 
jih obvešča. 

(a) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
in tržnega kodeksa na področjih iz člena 

3. Osnutek kodeksa predloži Agenciji.
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2c(3);
(b) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

4. Agencija se odkrito in pregledno 
posvetuje o osnutku kodeksa.

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja na 
področjih iz člena 2c(3).

5. Na osnovi posvetovanj zaključi in 
sprejme smernice. Objavi vse prejete 
pripombe in pojasni, kako jih je 
upoštevala v končnem osnutku kodeksa, 
ali pa obrazloži njihovo zavrnitev.

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

6. Na pobudo same Agencije ali na 
zahtevo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij se lahko izvede revizija 
obstoječega kodeksa po postopku, 
opisanem v odstavku 2 zgoraj.

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

7. Na osnovi posvetovanj zaključi in 
sprejme smernice. Objavi vse prejete 
pripombe in pojasni, kako jih je
upoštevala v končnem osnutku kodeksa, 
ali pa obrazloži njihovo zavrnitev.

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
in tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);

8. Na pobudo same Agencije ali na 
zahtevo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij se lahko izvede revizija 
obstoječega kodeksa po postopku, 
opisanem v odstavku 2 zgoraj.

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja na 
področjih iz člena 2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).
4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 8.

Or. en
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Obrazložitev

Tehnični kodeks bi moralo pripraviti Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij in ob 
tem v celoti ustrezati sprejetim smernicam. Po obsežnih posvetovanjih bo Agencija kodeks 
zaključila in sprejela.

Predlog spremembe 72
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
pozove, da v razumnem času pripravi
kodeks na področjih iz člena 2c(3), če 
ocenjuje, da je tak kodeks potreben za 
učinkovito delovanje trga.

1. Po posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi v skladu s 
členom ... uredbe (ES) št. ... o ustanovitvi 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev Agencija pripravi strateške 
smernice za Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja na 
področjih iz členov 2c(3) in 5, ki sta temelj 
za razvoj natančnega tehničnega kodeksa 
in 10-letnega naložbenega načrta, 
upoštevajoč napoved glede zadostnosti 
proizvodnje. Agencija posreduje 
pripravljeni osnutek teh smernic Komisiji, 
ki jih lahko sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).
1a. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za električno energijo v 
razumen času pripravi osnutek kodeksa 
na področjih iz člena 2c(3) in osnutek 10-
letnega naložbenega načrta, ki vključuje 
napoved glede zadostnosti proizvodnje iz 
člena 2c(5), ki temelji na strateških 
smernicah, ki jih je sprejela Komisija v 
skladu z odstavkom 1. Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo Agenciji predloži v 
potrditev osnutek tehničnega kodeksa in 
osnutek 10-letnega naložbenega načrta.
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1b. Agencija odobri osnutek tehničnega 
kodeksa in 10-letnega načrta v skladu s 
členom X in členom Y uredbe št. ... o 
ustanovitvi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev. Preden odobri 
kodeks in osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta Agencija zagotovi, da sta v skladu s 
strateškimi smernicami in da zagotavljata 
nediskriminacijo, učinkovito konkurenco 
in delovanje trga.

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega in 
tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);

(a) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki
ga sprejme Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3).

(b) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega kodeksa, ki ga pripravi 
Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3) ter ga potrdi 
Agencija v skladu z odstavkom 1b.

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
predlog Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2c(3), če meni, da:
(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
in tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);
(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
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izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo na področjih iz člena 
2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).
4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 8. 

2a. Komisija lahko na podlagi priporočil 
Agencije sprejme smernice o tržnem 
kodeksu.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).
2b. Odstavek 2a ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 8.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani pristop bi lahko ogrozil oblikovanje resnično konkurenčnega evropskega trga, saj 
bi dal upravljavcem prenosnih omrežij možnost samoregulacije. Ta predlog spremembe 
podaja drugačen pristop. Agencija mora najprej določiti obseg in globino predlaganega 
tehničnega kodeksa, imenovanega „strateške smernice“, temu pa sledi postopek komitologije, 
s katerim se oblikujejo „strateške smernice“, na katerih bo temeljilo prihodnje delo 
Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja. Upravljavci prenosnega omrežja 
imajo močne interese glede delovanja tržnih pravil (ker ta vplivajo na stroške upravljavcev), 
zato ne bi smeli sodelovati pri pripravi tržnega kodeksa.
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Predlog spremembe 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
pozove, da v razumnem času pripravi 
kodeks na področjih iz člena 2c(3), če 
ocenjuje, da je tak kodeks potreben za 
učinkovito delovanje trga.

1. Agencija lahko Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo pozove, da v razumnem 
času pripravi kodeks na področjih iz člena 
2c(3), če ocenjuje, da je tak kodeks 
potreben za učinkovito delovanje trga.

Or. de

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo bi morala k 
pripravi tovrstnega kodeksa pozvati Agencija in ne Komisija.

Predlog spremembe 74
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za električno energijo v 
razumen času pripravi osnutek kodeksa 
na področjih iz člena 2c(3) in osnutek 10-
letnega naložbenega načrta, ki vključuje 
napoved glede zadostnosti proizvodnje iz 
člena 2c(5), ki temelji na strateških 
smernicah, ki jih je sprejela Komisija v 
skladu z odstavkom 1. Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo Agenciji predloži v 
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potrditev osnutek tehničnega kodeksa in 
osnutek 10-letnega naložbenega načrta.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani tehnični kodeks je treba predhodno opredeliti. Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev bi morala na začetku regulativnega postopka formalno svetovati 
Komisiji v obliki strateških smernic za Evropski omrežji upravljavcev prenosnih omrežij, ki bi 
tvorile podlago za pripravo tehničnega kodeksa. Na osnovi tega svetovanja predlagamo, da bi 
se preko postopka komitologije določile zavezujoče strateške smernice, na katerih bodo 
temeljile prihodnje odločitve. Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij pripravi 
osnutek tehničnega kodeksa na osnovi obvezujočih strateških smernic.

Predlog spremembe 75
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Agencija odobri osnutek tehničnega 
kodeksa in 10-letnega načrta v skladu s 
členom X in členom Y uredbe št. ... o 
ustanovitvi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev. Preden odobri 
kodeks in osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta Agencija zagotovi, da sta v skladu s 
strateškimi smernicami in da zagotavljata 
nediskriminacijo, učinkovito konkurenco 
in delovanje trga.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani tehnični kodeks je treba predhodno opredeliti. Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev bi morala na začetku regulativnega postopka formalno svetovati 
Komisiji v obliki strateških smernic za Evropski omrežji upravljavcev prenosnih omrežij, ki bi 
tvorile podlago za pripravo tehničnega kodeksa. Na osnovi tega svetovanja predlagamo, da bi 
se preko postopka komitologije določile zavezujoče strateške smernice, na katerih bodo 
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temeljile prihodnje odločitve. Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij pripravi 
osnutek tehničnega kodeksa na osnovi obvezujočih strateških smernic.

Predlog spremembe 76
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega in 
tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);

(a) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo na področjih iz člena 
2c(3).

(b) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega kodeksa na področjih 
iz člena 2c(3), ki ga potrdi Agencija v 
skladu z odstavkom 1b.

Or. en

Obrazložitev

Ker mora Agencija pred potrditvijo pregledati in preveriti, ali je kodeks v skladu s strateškimi 
smernicami ter ali zagotavlja nediskriminacijo, učinkovito konkurenco in delovanje trga, se 
pododstavek (a) v odstavku 2 lahko črta.
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Predlog spremembe 77
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
predlog Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2c(3), če meni, da:

črtano

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega 
in tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);
(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo na področjih iz člena 
2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 3 se črta, saj ustreza staremu postopku komitiologije (na koncu postopka), ki ni 
potreben, ker predlog Sveta evropskih energetskih regulatorjev predvideva, da se postopek 
komitologije začne hkrati z regulativnimi postopki, sledila pa naj bi odobritev Agencije za 
osnutek tehničnega kodeksa, ki ga pripravita Evropski omrežji upravljavcev prenosnih 
omrežij.
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Predlog spremembe 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
predlog Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2c(3), če meni, da:

3. Komisija lahko na predlog Agencije 
spremeni smernice na področjih iz člena 
2c(3), če meni, da:

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
na področjih iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega in 
tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
v razumnem času ni sprejelo tehničnega in 
tržnega kodeksa na področjih iz člena 
2c(3);

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja na 
področjih iz člena 2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se spremenijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice v rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo bi moral ostati omejen samo na morebitne nujne prilagoditve.
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Predlog spremembe 79
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 3 – pododstavek 1 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
predlog Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2c(3), če meni, da:

3. Komisija na lastno pobudo ali na 
predlog Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2c(3), če meni, da je 
potrebno zagotoviti, da se vprašanja iz 
člena 2c, odstavkov 1 do 3 rešujejo 
ustrezno ciljem notranjega trga in:

Or. en

Obrazložitev

V primeru, da upravljavci prenosnega omrežja ne sprejmejo kodeksa, lahko Komisija sprejme 
obvezujoče smernice prek komitologije. V predlogu spremembe uredbe o električni energiji je 
ta možnost oblikovana na način, ki ne ustreza postopku komitologije. Da bi se dosegla kar 
najboljša preglednost za upravljavce prenosnega omrežja in za druge zainteresirane strani, 
ne sme biti vprašljivo, da bo Komisija dejansko sprejela obvezujoče smernice, če upravljavci 
prenosnih omrežij ne bodo opravljali svojih običajnih nalog.

Predlog spremembe 80
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejemanju smernic se Komisija 
posvetuje s predstavniškimi 
organizacijami uporabnikov omrežja.

Or. en
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Obrazložitev

Učinkovito posvetovanje vseh zainteresiranih strani je bistveno za zagotavljanje vključevanja 
vseh ustreznih interesov v sprejemanje odločitev o delovanju trga električne energije.

Predlog spremembe 81
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 8.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 4 se črta, saj po umiku odstavka 3 nima več pomena (glej predlog spremembe 12).

Predlog spremembe 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 8.

4. (4) Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da spreminja smernice iz člena 
8.

Or. de
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 83
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija lahko na podlagi priporočil 
Agencije sprejme smernice o tržnem 
kodeksu.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

Or. en

Obrazložitev

Glede tržnega kodeksa se predlaga, da Komisija lahko sprejema smernice na podlagi 
priporočil Agencije (odstavek 5). Upravljavci prenosnih omrežij so upravljavci monopolne 
infrastrukture, ne pa konkurenčni udeleženci na trgu. Ne glede na to imajo močne interese 
glede delovanja tržnih pravil (ker ta vplivajo na stroške upravljavcev), zato ne bi smeli 
sodelovati pri pripravi tržnega kodeksa.

Predlog spremembe 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija obvesti Evropski parlament 
in Svet, če namerava sprejeti smernice v 
skladu s členom 2e(3).

Or. de

Obrazložitev

Ukrep Komisije v skladu z odstavkom 3 člena 2e uredbe pomeni, da omrežje upravljavca 
daljinskega omrežja, ki se financira z javnimi sredstvi, svojih obveznosti v skladu s to uredbo 
ne opravlja zadovoljivo. Evropski parlament in Svet morata biti o tem dobro obveščena, da 
lahko uvedeta potrebne spremembe.

Predlog spremembe 85
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Odstavek 4a ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 8.

Or. en

Obrazložitev

Glede tržnega kodeksa se predlaga, da Komisija lahko sprejema smernice na podlagi 
priporočil Agencije (odstavek 5). Upravljavci prenosnih omrežij so upravljavci monopolne 
infrastrukture, ne pa konkurenčni udeleženci na trgu. Ne glede na to imajo močne interese 
glede delovanja tržnih pravil (ker ta vplivajo na stroške upravljavcev), zato ne bi smeli 
sodelovati pri pripravi tržnega kodeksa.
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Predlog spremembe 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2ea
Priprava smernic

1. Komisija po posvetovanju z Agencijo 
pripravi letni seznam prednostnih nalog, 
ki opredeljuje najpomembnejša vprašanja 
v zvezi z razvojem notranjega trga z 
elektriko.
2. Ob upoštevanju seznama prednostnih 
nalog Komisija Agenciji naroči, da ta v 
največ šestih mesecih pripravi osnutek 
smernic, ki bodo določale osnovna, jasna 
in nepristranska načela za uskladitev 
pravil, kakor to določa člen 2c.
3. Pri pripravi teh smernic se obsežno ter 
odkrito in pregledno posvetuje ter obvešča 
evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja in druge 
zainteresirane strani.
4. Agencija zaključi smernice na osnovi 
posvetovanj. Objavi vse prejete pripombe, 
razen zaupnih, in pojasni, kako jih je 
upoštevala v končnem osnutku smernic, 
ali pa obrazloži njihovo zavrnitev.
5. Komisija končni osnutek smernic 
predloži odboru iz člena 13(1), ki ga 
dokončno sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 13(2).
6. Komisija lahko na svojo pobudo ali na 
zahtevo Agencije sproži enak postopek za 
posodobitev smernic.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe pojasni postopek priprave smernic. Komisija naroči Agenciji, naj se 
posvetuje o smernicah, jih pripravi in sprejme. Komisija s postopkom komitologije naredi 
smernice obvezujoče.

Predlog spremembe 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2ea
Priprava tržnega kodeksa

1. Ob sprejetju smernic v skladu s členom 
2da Agencija najkasneje v šestih mesecih 
pripravi osnutek tržnega kodeksa, pri tem 
pa v celoti upošteva načela, določena v 
smernicah.
2. Pri pripravi tega kodeksa se obsežno ter 
odkrito in pregledno posvetuje ter obvešča 
vse pomembne zainteresirane strani.
3. Agencija na osnovi teh posvetovanj 
zaključi in sprejme smernice. Objavi vse 
prejete pripombe in pojasni, kako jih je 
upoštevala v končnem osnutku smernic, 
ali pa obrazloži njihovo zavrnitev.
4. Agencija lahko na svojo pobudo ali na 
zahtevo Evropskega parlamenta sproži 
enak postopek za revizijo obstoječega 
kodeksa.

Or. en

Obrazložitev

Tržni kodeks naj bi se pripravil in sprejel po obsežnih posvetovanjih agencije. Vloga 
Evropskega parlamenta se okrepi, ker ima možnost sprožiti revizijo tega kodeksa.
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Predlog spremembe 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2eb
Priprava kodeksa

1. Ob sprejetju smernic v skladu s členom 
2ea Komisija naroči Evropskemu omrežju 
upravljavcev prenosnih omrežij, naj v 
šestih mesecih pripravi osnutek kodeksa, 
pri tem pa v celoti upošteva načela, 
določena v smernicah.
2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij upošteva tehnično 
znanje in izkušnje tržnih udeležencev ter 
jih obvešča.
3. Osnutek kodeksa predloži Agenciji.
4. Agencija se odkrito in pregledno
posvetuje o osnutku kodeksa.
5. Na osnovi posvetovanj zaključi in 
sprejme smernice. Objavi vse prejete 
pripombe, razen zaupnih, in pojasni, kako 
jih je upoštevala v končnem osnutku 
kodeksa, ali pa obrazloži njihovo 
zavrnitev.
6. Na pobudo same Agencije ali na 
zahtevo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij se lahko izvede revizija 
obstoječega kodeksa po enakem postopku.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasni postopek priprave smernic. Komisija naroči Evropskemu omrežju 
upravljavcev prenosnih omrežij tehnično pripravo v sodelovanju z udeleženci na trgu.
Agencija se o smernicah posvetuje in jih sprejme.
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Predlog spremembe 89
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 f črtano
Posvetovanja

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu, zlasti pri pripravi 
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1) 
in (3). Posvetovanje vključuje podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.
2. Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj v 
zvezi z vprašanji iz odstavka 1 se objavijo.
3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo navede, kakšne 
pripombe je prejelo med posvetovanjem in 
na kakšen način je te pripombe 
upoštevalo. Če pripomb ni upoštevalo, to 
utemelji.

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU trenutno vodi skupina evropskih regulatorjev za električno 
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energijo in plin (ERGEG). Zato bi morala to nalogo prevzeti Agencija, ki ima že uveljavljena 
pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Poleg tega deluje Agencija v interesu vseh tržnih 
udeležencev, medtem ko bi lahko bili upravljavci prenosnih omrežij ena od zainteresiranih 
strani.

Predlog spremembe 90
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 f črtano
Posvetovanja

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu, zlasti pri pripravi 
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1) 
in (3). Posvetovanje vključuje podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.
2. Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj v 
zvezi z vprašanji iz odstavka 1 se objavijo.
3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo navede, kakšne 
pripombe je prejelo med posvetovanjem in 
na kakšen način je te pripombe 
upoštevalo. Če pripomb ni upoštevalo, to 
utemelji.
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Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU trenutno vodi skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG). Zato bi morala to nalogo prevzeti Agencija, ki ima že uveljavljena 
pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Poleg tega deluje Agencija v interesu vseh tržnih 
udeležencev, medtem ko bi lahko bili upravljavci prenosnih omrežij ena od zainteresiranih 
strani.

Predlog spremembe 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2f črtano
Posvetovanja

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu, zlasti pri pripravi 
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1) 
in (3). Posvetovanje vključuje podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.
2. Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj v 
zvezi z vprašanji iz odstavka 1 se objavijo.
3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo navede, kakšne 



AM\717090SL.doc 67/112 PE404.668v01-00

SL

pripombe je prejelo med posvetovanjem in 
na kakšen način je te pripombe 
upoštevalo. Če pripomb ni upoštevalo, to 
utemelji.

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU trenutno vodi skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG). Zato bi morala to nalogo prevzeti Agencija, ki ima že uveljavljena 
pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Poleg tega deluje Agencija v interesu vseh tržnih 
udeležencev, medtem ko bi lahko bili upravljavci prenosnih omrežij ena od zainteresiranih 
strani.

Predlog spremembe 92
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu, zlasti pri pripravi 
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1)
in (3). Posvetovanje vključuje podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.

1. Pri izvajanju svojih nalog se evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu, zlasti pri pripravi 
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1) 
in (3). Posvetovanje vključuje države 
članice in pristojne nacionalne organe, 
podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in 
proizvodnjo, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega
omrežja, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.

Or. es
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti udeležbo vseh zainteresiranih strani.

Predlog spremembe 93
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje z vsemi ustreznimi 
udeleženci na trgu, zlasti pri pripravi 
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1) 
in (3). Posvetovanje vključuje podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za električno energijo obsežno in že na 
zgodnji stopnji ter na odprt in pregleden 
način posvetuje s predstavniškimi 
organizacijami uporabnikov omrežja, 
zlasti pri pripravi pravilnika za 
posvetovanje, tehničnega in tržnega 
kodeksa ter svojega letnega delovnega 
programa iz člena 2c(1) in (3).

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost posvetovanj določajo lastni pravilniki. Pomembno je tudi, da zapisniki 
posvetovanj odražajo prispevek vseh udeležencev ter sodelovanje Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij in predstavnikov uporabnikov omrežja.
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Predlog spremembe 94
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 f – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Cilj posvetovanj iz odstavka 1 je, da se 
v postopek odločanja vključijo interesi 
vseh zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih omrežij se zaradi njihovega monopolnega položaja niso vajeni 
pogajati s strankami, torej uporabniki omrežja. Treba je določiti cilje posvetovanj, zato da 
upravljavci prenosnih omrežij ne bi obveščali uporabnikov omrežja temveč bi se z njimi 
posvetovali.

Predlog spremembe 95
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
iz členov 2a do 2h, krijejo upravljavci 
prenosnega omrežja in se upoštevajo pri 
izračunu tarif.

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
iz členov 2a do 2h, krijejo upravljavci 
prenosnega omrežja in se vključijo v 
izračun tarif.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo 
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morajo biti omejene na vprašanja v zvezi z omrežjem. Zato je treba črtati člen 2c(3)(g), saj se 
pravila za trgovanje ne nanašajo na takšna vprašanja.

Predlog spremembe 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
iz členov 2a do 2h, krijejo upravljavci 
prenosnega omrežja in se upoštevajo pri 
izračunu tarif.

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
iz členov 2a do 2h, krijejo upravljavci 
prenosnega omrežja in se upoštevajo pri 
izračunu tarif. Regulativni organi odobrijo 
stroške le, če so sprejemljivi in 
sorazmerni.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogibati dejstvu, da bi evropski potrošniki nosili breme neučinkovitosti te
porazdelitve.

Predlog spremembe 97
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
iz členov 2a do 2h, krijejo upravljavci 
prenosnega omrežja in se upoštevajo pri

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
iz členov 2a do 2h, krijejo upravljavci 
prenosnega omrežja in se upoštevajo pri 
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izračunu tarif. izračunu tarif. Regulativni organi odobrijo 
stroške le, če so sprejemljivi in 
sorazmerni.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogibati dejstvu, da bi evropski potrošniki nosili breme neučinkovitosti te 
porazdelitve.

Predlog spremembe 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2h črtano
Regionalno sodelovanje upravljavcev 

prenosnih omrežij
1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vzpostavijo regionalno sodelovanje, da bi 
prispevali k nalogam iz člena 2c(1). Zlasti 
vsaki dve leti objavijo regionalni 
naložbeni načrt in na podlagi tega načrta 
se lahko odločajo glede naložb.
Regionalni naložbeni načrt ne sme biti v 
nasprotju z 10-letnim naložbenim 
načrtom iz člena 2c(1)(c).
2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave.
3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
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vsaka regionalna struktura za 
sodelovanje, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te Uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).
V ta namen se lahko Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
in Agencijo.“

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih omrežij kljub veljavnim evropskim pravilom prekoračijo minimalne 
zahteve in tesno sodelujejo s sosednimi državami. Opredelitev regionalnih območij bo 
nedvomno prinesla okrepitev regionalnega trga in nove medevropske "meje",. kar je 
nesmiselno. V povezanem sistemu je treba zanesljivost in čezmejne tokove namreč 
obravnavati globalno, kar je v januarskem poročilu o ustreznosti za leto 2008 ugotovila tudi 
Zveza za koordinacijo prenosa električne energije (UCTE).

Predlog spremembe 99
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo
mehanizmov izravnave in rezervne 
električne energije.

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja, 
spodbujajo razvoj izmenjave energije in, 
kjer je to ekonomsko učinkovito, 
spodbujajo dodeljevanje čezmejnih 
zmogljivosti prek implicitnih dražb ter 
združljivostjo čezmejnih dogovorov o 
izravnavi.

Or. en
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Obrazložitev

Dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek implicitnih dražb ter integracija mehanizmov 
izravnave sta lahko v nekaterih primerih draga in zapletena rešitev glede na koristi, ki jih 
prinaša. Upravljavci prenosnih omrežij bi morali imeti možnost spodbujati rešitve za 
optimalne čezmejne dogovore.

Predlog spremembe 100
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije,
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave in rezervne 
električne energije.

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbujajo usklajeno dodeljevanje 
čezmejnih zmogljivosti ter integracijo 
mehanizmov izravnave in rezervne 
električne energije.

Or. en

Obrazložitev

Za doseganje integriranega energetskega trga morajo biti tržna pravila in pravila o omrežju 
bolje usklajena, kar pa ne pomeni, da morajo imeti vse države povsem enako ureditev.
Izvajanje standardne tržne strukture bi trajalo predolgo in bi se na koncu lahko izkazalo za 
neizvedljivo. Izmenjava energije in implicitne dražbe sta možni obliki upravljanja čezmejnega 
trgovanja, vendar obstajajo tudi druge možnosti, ki jih ne gre izključiti.

Predlog spremembe 101
Nikolaos Vakalis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave in rezervne 
električne energije.

Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbujajo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih ali eksplicitnih dražb, o katerih 
se dogovorijo vpleteni upravljavci 
prenosnega omrežja, ter integracijo 
mehanizmov izravnave in rezervne 
električne energije.

Or. en

Obrazložitev

Četudi so implicitne dražbe ekonomsko učinkovito orodje za dodeljevanje čezmejnih 
zmogljivosti, niso vedno primerne, saj niso prilagojene regionalnim energetskim trgom, 
nastalim v postopku liberalizacije, in dolgoročno (mesečno ali letno) ne zagotavljajo ustrezne 
stopnje čezmejne izmenjave električne energije.

Predlog spremembe 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za 
sodelovanje, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te Uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

črtano

V ta namen se lahko Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
in Agencijo.“
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Or. de

Obrazložitev

Regionalno sodelovanje se organizira znotraj omrežja. V statutu omrežja je treba določiti, 
kako naj poteka sodelovanje in na katerih organizacijskih ravneh se ga zagotovi. Ni nujno ali 
smotrno, da bi to posebej določala tudi Komisija.

Predlog spremembe 103
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za 
sodelovanje, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te Uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

črtano

V ta namen se lahko Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
in Agencijo.“

Or. en

Obrazložitev

Regionalni trgi bi morali pomeniti prvi korak v smeri v celoti integriranega evropskega trga 
in Evropska komisija jih ne bi smela geografsko opredeliti.
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Predlog spremembe 104
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Navedeni ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 13(2).

3. Zato, da se oblikuje pravi notranji trg, 
lahko Komisija določi geografsko 
območje, ki ga vključuje vsaka regionalna 
struktura za sodelovanje, ob upoštevanju
obstoječih regionalnih struktur za 
sodelovanje. Navedeni ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 13(2).

Or. es

Obrazložitev

Ne sme se spregledati že obstoječega regionalnega sodelovanja. 

Predlog spremembe 105
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Navedeni ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 13(2).

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija le po posvetovanju z 
državami članicami iz tega geografskega 
območja. Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
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člena 13(2).

Or. ro

Obrazložitev

Države članice v regiji ne poznajo le obstoječih povezav med upravljavci prenosnih omrežij 
električne energije, ampak tudi zmogljivosti za oskrbo z električno energijo ter povpraševanje 
v sosednjih državah.

Predlog spremembe 106
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 2 h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2ha
Tehnično sodelovanje med upravljavci 
prenosnih omrežij Skupnosti in tretjih 

držav
1. Tehnično sodelovanje med upravljavci 
prenosnih omrežij Skupnosti in 
upravljavci prenosnih omrežij iz tretjih 
držav nadzorujejo nacionalni regulativni 
organi.
2. Če se v času tehničnega sodelovanja 
pojavi nezdružljivost s pravili in kodeksi, 
ki jih je sprejela agencija, se nacionalni 
regulativni organ obrne nanjo za 
pojasnila.

Or. lt

Obrazložitev

Uredba ne določa, kako se bo izvajalo sodelovanje na tehnični ravni z upravljavci prenosnih 
omrežij iz tretjih držav.
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Predlog spremembe 107
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima 
ena inštalirano zmogljivost vsaj 250 MW, 
pet let hranijo nacionalnemu 
regulatornemu organu, nacionalnemu 
organu za konkurenco in Komisiji na 
razpolago urne podatke za posamezen 
obrat, ki so potrebni za vse operativne 
odločitve razporejanja in ponudbeno 
strategijo pri izmenjavah električne 
energije, dražbah povezovalnih 
daljnovodov, trgih z rezervno energijo in 
prostih trgih. Podatki na obrat in uro, ki jih 
je treba shraniti, med drugim vključujejo 
podatke o razpoložljivih proizvodnih 
zmogljivostih in predvidenih rezervnih 
zmogljivosti, vključno z dodelitvijo teh 
predvidenih rezervnih zmogljivosti na 
ravni obrata v času dražbe ali proizvodnje.

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima 
ena inštalirano zmogljivost vsaj 250 MW, 
za vsak obrat z inštalirano zmogljivostjo 
več kot 100 MW bruto pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu za konkurenco in 
Komisiji na razpolago urne podatke za 
posamezen obrat. Podatki na obrat in uro, 
ki jih je treba shraniti, med drugim 
vključujejo podatke o razpoložljivih 
proizvodnih zmogljivostih in predvidenih 
rezervnih zmogljivosti na ravni obrata v 
času dražbe ali proizvodnje.

Or. de

Obrazložitev

Hramba vseh podatkov, ki so potrebni za rekonstrukcijo operativnih odločitev elektrarn ali 
razpisne strategije, je skoraj nemogoča. Poleg tega bi ta predpis privedel do neenake 
obravnave proizvajalcev v primerjavi z neodvisnimi trgovci z električno energijo (brez lastnih 
proizvodnih zmogljivosti), saj zahteva hrambo podatkov le od proizvajalcev. To bi bilo 
neupravičeno, saj ti predstavljajo le en del skupne ponudbe na trgu.
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Predlog spremembe 108
Werner Langen

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima 
ena inštalirano zmogljivost vsaj 250 MW, 
pet let hranijo nacionalnemu 
regulatornemu organu, nacionalnemu 
organu za konkurenco in Komisiji na 
razpolago urne podatke za posamezen 
obrat, ki so potrebni za vse operativne 
odločitve razporejanja in ponudbeno 
strategijo pri izmenjavah električne 
energije, dražbah povezovalnih 
daljnovodov, trgih z rezervno energijo in 
prostih trgih. Podatki na obrat in uro, ki jih 
je treba shraniti, med drugim vključujejo 
podatke o razpoložljivih proizvodnih 
zmogljivostih in predvidenih rezervnih 
zmogljivosti, vključno z dodelitvijo teh 
predvidenih rezervnih zmogljivosti na 
ravni obrata v času dražbe ali proizvodnje.

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima 
ena inštalirano zmogljivost vsaj 250 MW, 
za vsak obrat z inštalirano zmogljivostjo 
več kot 50 MW bruto pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu za konkurenco in 
Komisiji na razpolago urne podatke za 
posamezen obrat. Podatki na obrat in uro, 
ki jih je treba shraniti, med drugim 
vključujejo podatke o razpoložljivih 
proizvodnih zmogljivostih in predvidenih 
rezervnih zmogljivosti na ravni obrata v 
času dražbe ali proizvodnje.

Or. de

Obrazložitev

Hramba vseh podatkov, ki so potrebni za rekonstrukcijo operativnih odločitev elektrarn ali 
razpisne strategije, je skoraj nemogoča. Poleg tega bi ta predpis privedel do neenake 
obravnave proizvajalcev v primerjavi z neodvisnimi trgovci z električno energijo (brez lastnih 
proizvodnih zmogljivosti), saj zahteva hrambo podatkov le od proizvajalcev. To bi bilo 
neupravičeno, saj ti predstavljajo le en del skupne ponudbe na trgu.
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Predlog spremembe 109
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima 
ena inštalirano zmogljivost vsaj 250 MW, 
pet let hranijo nacionalnemu 
regulatornemu organu, nacionalnemu 
organu za konkurenco in Komisiji na 
razpolago urne podatke za posamezen 
obrat, ki so potrebni za vse operativne 
odločitve razporejanja in ponudbeno 
strategijo pri izmenjavah električne 
energije, dražbah povezovalnih 
daljnovodov, trgih z rezervno energijo in 
prostih trgih. Podatki na obrat in uro, ki jih 
je treba shraniti, med drugim vključujejo 
podatke o razpoložljivih proizvodnih 
zmogljivostih in predvidenih rezervnih 
zmogljivosti, vključno z dodelitvijo teh 
predvidenih rezervnih zmogljivosti na 
ravni obrata v času dražbe ali 
proizvodnje.“

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima ena 
inštalirano zmogljivost vsaj 250 MWe, pet let 
hranijo nacionalnemu regulatornemu organu, 
nacionalnemu organu za konkurenco in 
Komisiji na razpolago urne podatke za vse 
obrate, ki imajo inštalirano zmogljivost vsaj 
250 MWe. Podatki na obrat in uro, ki jih je 
treba shraniti, vključujejo podatke o 
razpoložljivih proizvodnih zmogljivostih in 
predvidenih rezervnih zmogljivostih.

Or. en

Obrazložitev

Praktično nemogoče je hraniti vse podatke, ki so potrebni za preverjanje vseh operativnih 
odločitev o razporejanju in vedenju na dražbah za izmenjave električne energije itd. Poleg 
tega bi predlagana določba različno obravnavala proizvajalce in neodvisne trgovce, saj bi le 
od proizvajalcev zahtevalo hranjenje vseh podatkov, ki bi bili na voljo regulatorjem, da bi 
lahko preverjali njihovo vedenje na dražbah in njihove operativne ponudbene odločitve.
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Predlog spremembe 110
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 6(1) se dodajo naslednji 
pododstavki:
"
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 regulativnim 
organom. Ti lahko zahtevajo spremembe 
omenjenih pravil, preden jih odobrijo.“

Or. en

(K členu 6, odstavek 1 Uredbe 1228/2003 se dodata dva nova pododstavka.)

Obrazložitev

Uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani regulatorjev bi bilo treba 
jasno navesti v Uredbi 1228/2003, da se zagotovi njeno učinkovito izvajanje.

Predlog spremembe 111
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V člen 6 se vstavi naslednji odstavek 
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1a:
„1a. 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 regulativnim 
organom. Ti lahko zahtevajo spremembe 
omenjenih pravil, preden jih odobrijo.“

Or. en

(K členu 6 Uredbe 1228/2003/ES se doda nov odstavek 1a.)

Obrazložitev

Uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani regulatorjev bi bilo treba 
jasno navesti v Uredbi 1228/2003, da se zagotovi njeno učinkovito izvajanje.

Predlog spremembe 112
Nikolaos Vakalis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V člen 6 se vstavi naslednji odstavek 
1a:
„1a. 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 regulativnim 
organom. Ti lahko zahtevajo spremembe 
omenjenih pravil, preden jih odobrijo.“
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Or. en

(K členu 6 Uredbe 1228/2003/ES se doda nov odstavek 1a.)

Obrazložitev

Uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani regulatorjev bi bilo treba 
jasno navesti v Uredbi 1228/2003, da se zagotovi njeno učinkovito izvajanje.

Predlog spremembe 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 6 se doda naslednji odstavek 
1a:
„1a. Regulativni organi spremljajo 
upravljanje prezasedenosti v nacionalnih 
elektroenergetskih omrežjih in na 
povezovalnih vodih.“

Or. en

(K členu 6 Uredbe 1228/2003 se doda nov odstavek 1a.)

Obrazložitev

Uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani regulatorjev bi bilo treba 
jasno navesti v Uredbi 1228/2003, da se zagotovi njeno učinkovito izvajanje.

Predlog spremembe 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Členu 6 se doda naslednji odstavek 
1b:
„1b. Upravljavci prenosnih omrežij svoje 
postopke upravljanja prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti in 
dodeljevanjem prihodkov od 
prezasedenosti, predložijo v odobritev 
regulativnim organom. Ti lahko zahtevajo 
spremembe omenjenih pravil, preden jih 
odobrijo.“

Or. en

(Doda se nov odstavek 1b k členu 6 Direktive 1228/2003)

Obrazložitev

Uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani regulatorjev bi bilo treba 
jasno navesti v Uredbi 1228/2003, da se zagotovi učinkovito izvajanje.

Predlog spremembe 115
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vsak prihodek, nastal zaradi 
dodeljevanja povezav, se uporabi za 
naslednje namene v prednostnem vrstnem 
redu:

6. Vsak prihodek, nastal zaradi 
dodeljevanja povezav, se nakaže na 
poseben račun in uporabi:

(a) zagotovitev dejanske razpoložljivosti 
dodeljene zmogljivosti;

(a) za projekte za povečanje zmogljivosti 
omrežja, ki jih odobri agencija;

(b) naložbe v omrežje, ki vzdržujejo ali 
povečujejo povezovalne zmogljivosti.

(b) za naložbe v omrežja, ki vzdržujejo ali 
povečujejo povezovalne zmogljivosti;

Če prihodka ni mogoče porabiti za 
namene iz točk (a) ali (b) prvega 
pododstavka, se nakaže na ločen račun, 
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dokler ga ni mogoče porabiti za navedene 
namene. V primeru neodvisnega 
upravljavca omrežja prihodke, ki ostanejo 
po uporabi točk (a) in (b), zadrži 
neodvisni upravljavec omrežja na 
ločenem računu, dokler jih ni mogoče 
porabiti za namene iz točk (a) in (b) 
prvega pododstavka.“

Or. it

Obrazložitev

Treba je obvladovati prezasedenost za povečanje zmogljivosti prenosnega omrežja.

Predlog spremembe 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vsak prihodek, nastal zaradi 
dodeljevanja povezav, se uporabi za 
naslednje namene v prednostnem vrstnem 
redu:

6. Vsak prihodek, nastal zaradi 
dodeljevanja povezav in zaračunavanja 
pristojbin v času zastojev, se uporabi za 
naslednje namene:

Or. en

Obrazložitev

Uporabo prihodkov od zaračunavanja pristojbin v času zastojev je treba jasno opredeliti v 
Uredbi 1228/2003, da se zagotovi učinkovito izvajanje.
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Predlog spremembe 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vsak prihodek, nastal zaradi 
dodeljevanja povezav, se uporabi za 
naslednje namene v prednostnem vrstnem 
redu:

6. Vsak prihodek, nastal zaradi 
dodeljevanja povezav, se uporabi za 
naslednje namene:

Or. en

Obrazložitev

Pri dodeljevanju prihodkov ne bi smelo biti nikakršne prednosti, saj se najustreznejšo metodo 
dodeljevanja izbere glede na strukturno naravo omrežja in morebitna „ozka grla“.

Predlog spremembe 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naložbe v omrežje, ki vzdržujejo ali 
povečujejo povezovalne zmogljivosti;

(b) naložbe v omrežje, ki vzdržujejo ali 
povečujejo povezovalne zmogljivosti, 
zlasti tiste, ki omogočajo razvoj 
inteligentnih omrežij in vključevanje 
velikega deleža obnovljivih virov pa tudi 
decentralizirane proizvodnje energije.

Or. en

Obrazložitev

Ta del mora biti usklajen z obstoječo politiko Unije v prid energetske učinkovitosti in 
obnovljive energije.
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Predlog spremembe 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) kot dobiček, ki ga nacionalni 
regulativni organi upoštevajo pri odobritvi 
metodologije za obračunavanje omrežnih 
tarif in/ali oceno, ali je tarife potrebno 
spremeniti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba določbe, ki je bila črtana iz uredbe 1228/2003.

Predlog spremembe 120
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) kot dobiček, ki ga regulativni organi 
upoštevajo pri odobritvi metodologije za 
obračunavanje omrežnih tarif in/ali 
oceno, ali je tarife potrebno spremeniti.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poskuša izogniti pravni negotovosti, ki bi nastopila z odpravo 
možnosti za njihovo upoštevanje pri obračunavanju tarif.
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Predlog spremembe 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) lokacijski signali, ukrepi na strani 
povpraševanja, kot sta porazdelitev 
obremenitve in kompenzacija;

Or. en

Obrazložitev

Lokacijski signali bi morali upravljavce z energijo spodbujati, da gradijo zmogljivosti na 
območjih, ki so blizu porabnikom ter se s tem izognejo morebitnim ozkim grlom pri prenosu.
Pri upravljanju povpraševanja je glavni cilj porazdelitev obremenitve, ker spreminja vzorec 
rabe energije tako, da se raba energije ob konicah prenese na čas izven konic. Kompenzacija 
pa pomeni, da pri razpošiljanju nimajo prednosti glavni pretoki energije, temveč manjši, ki ne 
preobremenjujejo omrežja. 

Predlog spremembe 122
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če prihodka ni mogoče porabiti za namene 
iz točk (a) ali (b) prvega pododstavka, se 
nakaže na ločen račun, dokler ga ni 
mogoče porabiti za navedene namene. V 
primeru neodvisnega upravljavca omrežja 
prihodke, ki ostanejo po uporabi točk (a) 
in (b), zadrži neodvisni upravljavec 
omrežja na ločenem računu, dokler jih ni 
mogoče porabiti za namene iz točk (a) in 

Če prihodkov ni mogoče učinkovito 
porabiti za namene iz točk (a) ali (b) 
prvega pododstavka pred koncem leta, v 
katerem so pridobljeni, se porabijo za 
namen iz točke (c) zgoraj“.
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(b) prvega pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poskuša izogniti pravni negotovosti, ki bi nastopila z odpravo 
možnosti za njihovo upoštevanje pri obračunavanju tarif.

Predlog spremembe 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če prihodka ni mogoče porabiti za namene 
iz točk (a) ali (b) prvega pododstavka, se 
nakaže na ločen račun, dokler ga ni 
mogoče porabiti za navedene namene. V 
primeru neodvisnega upravljavca omrežja 
prihodke, ki ostanejo po uporabi točk (a) 
in (b), zadrži neodvisni upravljavec 
omrežja na ločenem računu, dokler jih ni 
mogoče porabiti za namene iz točk (a) in 
(b) prvega pododstavka.“

Če prihodka ni mogoče porabiti za namene 
iz točk (a) ali (b) prvega pododstavka, se 
nakaže na ločen račun, dokler ga ni 
mogoče porabiti za navedene namene.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s popolnim ločevanjem lastništva bi bilo treba del, ki se nanaša na ISO, 
črtati iz tega pododstavka.
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Predlog spremembe 124
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če prihodka ni mogoče porabiti za namene 
iz točk (a) ali (b) prvega pododstavka, se
nakaže na ločen račun, dokler ga ni 
mogoče porabiti za navedene namene. V 
primeru neodvisnega upravljavca omrežja 
prihodke, ki ostanejo po uporabi točk (a) 
in (b), zadrži neodvisni upravljavec 
omrežja na ločenem računu, dokler jih ni 
mogoče porabiti za namene iz točk (a) in 
(b) prvega pododstavka.“

Če prihodka ni mogoče porabiti za namene 
iz točk (a) ali (b) prvega pododstavka, ga 
lahko s soglasjem Agencije upoštevajo 
regulativni organi pri odobritvi 
metodologije za obračunavanje omrežnih 
tarif in/ali oceno, ali je tarife potrebno 
spremeniti.

Or. en

Obrazložitev

Prihodke od prezasedenosti bi morali uporabiti predvsem zato, da se čim bolj poveča 
razpoložljiva zmogljivost za gradnjo nove infrastrukture, ki bi sprostila prezasedenost.
Vendar je treba priznati, da popolna odprava prezasedenosti evropskega omrežja ne bi bila 
učinkovita oziroma izvedljiva. Zato mora uredba ohraniti možnost, da se prihodki 
porabnikom povrnejo v obliki nižjih dajatev, vendar je to lahko le zadnja možnost, ki jo mora 
še prej odobriti Agencija.

Predlog spremembe 125
Nikolaos Vakalis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Novi povezovalni daljnovodi za 
enosmerni tok med državami članicami so 
lahko na podlagi zahteve za omejeno
obdobje izvzeti iz določb člena 6(6) 

1. Novi povezovalni daljnovodi za 
enosmerni tok med državami članicami so 
lahko na podlagi zahteve za obdobje vsaj 
10 let izvzeti iz določb člena 6(6) Uredbe 
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Uredbe ter členov 8, 20 in 23(2)–(4) 
Direktive 2003/54/ES pod naslednjimi 
pogoji: 

ter členov 8, 20 in 23(2)–(4) Direktive 
2003/54/ES pod naslednjimi pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Glede na zelo velik obseg potrebnih naložb v nove povezovalne vode kot tudi v pomembno 
povečanje zmogljivosti obstoječih povezovalnih vodov je treba v to uredbo vključiti dovolj 
dolgo obdobje za amortizacijo vlaganj.

Predlog spremembe 126
Gabriele Albertini

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Novi povezovalni daljnovodi za 
enosmerni tok med državami članicami so 
lahko na podlagi zahteve za omejeno 
obdobje izvzeti iz določb člena 6(6) 
Uredbe ter členov 8, 20 in 23(2)–(4)
Direktive 2003/54/ES pod naslednjimi 
pogoji:

1. Novi povezovalni daljnovodi za 
enosmerni tok med državami članicami so 
lahko na podlagi zahteve za omejeno 
obdobje izvzeti iz določb člena 6(6) 
Uredbe ter členov 8, 10, 20 in 22c(4), (5) 
in (6) Direktive 2003/54/ES pod 
naslednjimi pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Sedanja verzija predlogov ES zajema razširitev določb o izvzetjih na novi predlagani člen 8 iz 
direktive o električni energiji, ki se nanaša na ločevanje lastništva. Da bi zagotovili pravilno 
razlago predpisa, je potrebno razširitev izvzetja na člen 10 (ki določa možnost izbire ISO za 
prenosna omrežja, ki so predmet ločevanja lastništva) pojasniti. Sklici na člene direktive o 
električni energiji so prilagojeni pregledani direktivi 2003/54.
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Predlog spremembe 127
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se v izrednih primerih
uporablja tudi za povezovalne daljnovode 
za izmenični tok, če so stroški in tveganje 
zadevne naložbe posebno visoki v 
primerjavi z običajnimi stroški in 
tveganjem, ki nastane ob povezovanju 
dveh sosednih prenosnih omrežij s 
povezovalnim daljnovodom za izmenični 
tok.

2. Odstavek 1 se uporablja tudi za 
povezovalne daljnovode za izmenični tok, 
če so stroški in tveganje zadevne naložbe 
posebno visoki v primerjavi z običajnimi 
stroški in tveganjem, ki nastane ob 
povezovanju dveh sosednih prenosnih 
omrežij s povezovalnim daljnovodom za 
izmenični tok.

Or. it

Obrazložitev

Če se želi omogočiti večje odprtje trga, izvzetja ne smejo veljati le za daljnovode za 
enosmerni tok.

Predlog spremembe 128
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
Agencije zahteva, da spremeni ali 
razveljavi odločitev o odobritvi izvzetja.
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
uradnega obvestila. Dvomesečni rok se 
lahko podaljša za dva meseca, če Komisija 
potrebuje dodatne informacije. Ta rok 
začne teči na dan po prejemu popolnih 

6. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se Komisija lahko odloči, da od 
agencije oziroma od pristojnega organa 
zahteva, da spremeni ali razveljavi 
odločitev o odobritvi izvzetja. Ta rok začne 
teči na dan po prejemu uradnega obvestila.
Dvomesečni rok se lahko tudi podaljša s 
soglasjem Komisije in agencije ali 
pristojnega organa. Če se zahtevani 
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dodatnih podatkov. Dvomesečni rok se 
lahko tudi podaljša s soglasjem Komisije in 
Agencije. Če se zahtevani podatki ne 
predložijo v roku, predpisanem v zahtevku, 
se šteje, da je uradno obvestilo preklicano, 
razen če se pred iztekom ta rok podaljša s 
soglasjem Komisije in Agencije ali če 
Agencija Komisijo z ustrezno utemeljeno 
izjavo obvesti, da je po njenem mnenju 
uradno obvestilo popolno.

podatki ne predložijo v roku, predpisanem 
v zahtevku, se šteje, da je uradno obvestilo 
preklicano, razen če se pred iztekom ta rok 
podaljša s soglasjem Komisije in agencije 
oziroma pristojnega organa ali če agencija 
ali pristojno organ Komisijo z ustrezno 
utemeljeno izjavo obvesti, da je po njenem 
mnenju uradno obvestilo popolno.

Agencija ravna v skladu z odločitvijo 
Komisije o spremembi ali preklicu 
odločitve o izvzetju v roku štirih tednov in 
o tem obvesti Komisijo.

Agencija oziroma pristojni organ ravna v 
skladu z odločitvijo Komisije o spremembi 
ali preklicu odločitve o izvzetju v roku 
štirih tednov in o tem obvesti Komisijo.

Komisija poskrbi za zaupnost komercialno 
občutljivih podatkov.

Komisija poskrbi za zaupnost komercialno 
občutljivih podatkov.

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
povezovalnega daljnovoda še ne začne, in 
po petih letih, če povezovalni daljnovod do 
takrat še ne začne obratovati.

Or. it

Obrazložitev

Komisija mora sprejeti sklep o izvzetju največ v dveh mesecih, brez možnosti podaljšanja 
roka, zato da se prepreči negotovost, ki bi lahko vplivala na ekonomski vidik projekta.

Predlagana roka (2 in 5 let, če se s projektom še ni začelo in še ni dejaven) sta 
nesprejemljiva, ker je treba preučiti vsak projekt posebej in upoštevati njegove posebnosti.

Predlog spremembe 129
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V dveh mesecih od prejema uradnega 6. V dveh mesecih od prejema uradnega 
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obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
Agencije zahteva, da spremeni ali 
razveljavi odločitev o odobritvi izvzetja. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
uradnega obvestila. Dvomesečni rok se 
lahko podaljša za dva meseca, če Komisija 
potrebuje dodatne informacije. Ta rok 
začne teči na dan po prejemu popolnih 
dodatnih podatkov. Dvomesečni rok se 
lahko tudi podaljša s soglasjem Komisije in 
Agencije. Če se zahtevani podatki ne 
predložijo v roku, predpisanem v zahtevku, 
se šteje, da je uradno obvestilo preklicano, 
razen če se pred iztekom ta rok podaljša s 
soglasjem Komisije in Agencije ali če 
Agencija Komisijo z ustrezno utemeljeno 
izjavo obvesti, da je po njenem mnenju 
uradno obvestilo popolno. Agencija ravna 
v skladu z odločitvijo Komisije o 
spremembi ali preklicu odločitve o izvzetju 
v roku štirih tednov in o tem obvesti 
Komisijo. Komisija poskrbi za zaupnost 
komercialno občutljivih podatkov. 
Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
povezovalnega daljnovoda še ne začne, in 
po petih letih, če povezovalni daljnovod do 
takrat še ne začne obratovati.

obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
Agencije zahteva, da spremeni ali 
razveljavi odločitev o odobritvi izvzetja. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
uradnega obvestila. Dvomesečni rok se 
lahko podaljša za dva meseca, če Komisija 
potrebuje dodatne informacije. Ta rok 
začne teči na dan po prejemu popolnih 
dodatnih podatkov. Dvomesečni rok se 
lahko tudi podaljša s soglasjem Komisije in 
Agencije. Če se zahtevani podatki ne 
predložijo v roku, predpisanem v zahtevku, 
se šteje, da je uradno obvestilo preklicano, 
razen če se pred iztekom ta rok podaljša s 
soglasjem Komisije in Agencije ali če 
Agencija Komisijo z ustrezno utemeljeno 
izjavo obvesti, da je po njenem mnenju 
uradno obvestilo popolno. Agencija ravna 
v skladu z odločitvijo Komisije o 
spremembi ali preklicu odločitve o izvzetju 
v roku štirih tednov in o tem obvesti 
Komisijo. Komisija poskrbi za zaupnost 
komercialno občutljivih podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 130
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
povezovalnega daljnovoda še ne začne, in 

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po treh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
povezovalnega daljnovoda še ne začne, in 
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po petih letih, če povezovalni daljnovod do 
takrat še ne začne obratovati.

po sedmih letih, če povezovalni daljnovod 
do takrat še ne začne obratovati.

Or. ro

Predlog spremembe 131
Gabriele Albertini

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ob pregledu izvzetja, odobrenega v 
okoliščinah iz odstavka 8, se pristojni 
organi posvetujejo s prosilcem in ustrezno 
upoštevajo zamude zaradi upravnih 
postopkov, višje sile in kakršnega koli 
vzroka, povezanega z odločitvijo, ki ni 
odvisna od nadzora ali volje prosilca.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili morebitnim negativnim vplivom na ustrezen razvoj naložb, je potrebno 
določiti posebna merila za pregled sklepa o izvzetju. Pri kompleksnih naložbah obstaja 
tveganje, da pride do hkratnega usklajenega razvoja različnih dogodkov, zamude pa pogosto 
nastajajo zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov in postopkov, ki jih sponzor projekta ne 
more nadzorovati. 

Predlog spremembe 132
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko sprejme smernice za 
uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi 
postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. 
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te Uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pogoji za uporabo tega člena so v določbi že dovolj opredeljeni, zato nadaljnje 
opredeljevanje v obliki komitoloških smernic ni potrebno.

Predlog spremembe 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko sprejme smernice za 
uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi
postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 13(2).“

7. Komisija lahko spremeni smernice za 
uporabo pogojev iz odstavka 1 in postopek 
za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se spremeni v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 13(2).“

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice v rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo bi moral ostati omejen samo na morebitne nujne prilagoditve.
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Predlog spremembe 134
Gabriele Albertini

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Odstopanja, predvidena v členu 7(1), 
se avtomatično uporabljajo pri 
odstopanjih, odobrenih v skladu s členom 
7 Uredbe 1228/2003 na dan začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Diskriminaciji med novimi naložbami v okviru ureditve izvzetij bi se bilo treba izogniti. V 
doslej odobrenih izvzetjih od dostopa tretjih strani so že upoštevana merila iz Uredbe 
1228/2003. Da bi se izognili izkrivljanjem konkurence in podvajanju postopka (looping 
procedure) za doslej odobrena izvzetja, je potrebno sedanje sklepe o izvzetjih, odobrenih v 
skladu s členom 7 Uredbe 1228/2003, izrecno razširiti na novi predlagani člen 8 Direktive 
2003/54 (ločevanje lastništva).

Predlog spremembe 135
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Odstopanja, predvidena v členu 7(1), 
se avtomatično uporabljajo pri 
odstopanjih, odobrenih v skladu s členom 
7 Uredbe 1228/2003 na dan začetka 
veljavnosti te uredbe.“ 

Or. en
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Obrazložitev

V okviru ureditve izvzetij bi se bilo treba izogniti diskriminaciji med novimi naložbami. V 
doslej odobrenih izvzetjih od dostopa tretjih strani so že upoštevana merila iz Uredbe 
1228/2003.

Predlog spremembe 136
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
ČLEN 7 - a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vstavi se člen 7a:
„Člen 7-a

Odstranitev upravnih ovir za povečanje 
zmogljivosti

Države članice pregledajo svoje postopke, 
da se opredelijo in odstranijo upravne 
ovire ter s tem poveča zmogljivost 
povezovalnega voda. Države članice 
ugotovijo, katere dele omrežja je treba 
okrepiti, da bi se v skladu s ciljem 
obsežnega povezovanja trgov povečala 
splošna raven zmogljivosti povezovalnega 
voda.“

Or. en

Obrazložitev

Pomanjkanje čezmejne zmogljivosti je velika ovira povezovanju evropskih trgov s plinom. Da 
bi pospešile širitev čezmejne zmogljivosti, si države članice EU prizadevajo povečati 
zmogljivost ter opredeliti in odpraviti upravne ovire na poti.
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Predlog spremembe 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 7a črtano
Maloprodajni trgi

Da bi spodbujali nastajanje dobro 
delujočih in preglednih čezmejnih 
maloprodajnih trgov na regionalni ravni 
in na ravni Skupnosti, države članice 
zagotovijo, da so vloge in odgovornosti 
upravljavcev prenosnega omrežja, 
upravljavcev distribucijskega omrežja, 
dobaviteljev, odjemalcev in po potrebi 
drugih udeležencev na trgu opredeljene 
glede na pogodbene dogovore, obveznosti 
do odjemalcev, izmenjavo podatkov ter 
pravil glede poravnave, lastništvo 
podatkov in odgovornost za merjenje 
porabe.
Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih 
regulatorni organi.“

Or. en

Obrazložitev

Določbe o usklajevanju maloprodajnega trga z električno energijo bi bilo treba črtati ali 
izraziti samo v predlogu direktive o spremembi direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih za 
notranji trg z električno energijo (KOM/2007/0528 končno). Predlog o čezmejnih izmenjavah 
in dostopu do omrežja (KOM/2007/0531) se mora osredotočiti na veleprodajne trge in 
zanesljivost oskrbe.
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Predlog spremembe 138
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih 
trgov na regionalni ravni in na ravni 
Skupnosti, države članice zagotovijo, da so 
vloge in odgovornosti upravljavcev 
prenosnega omrežja, upravljavcev 
distribucijskega omrežja, dobaviteljev, 
odjemalcev in po potrebi drugih 
udeležencev na trgu opredeljene glede na 
pogodbene dogovore, obveznosti do 
odjemalcev, izmenjavo podatkov ter pravil 
glede poravnave, lastništvo podatkov in 
odgovornost za merjenje porabe.

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih 
in preglednih trgov na regionalni ravni in 
na ravni Skupnosti, države članice 
zagotovijo, da so vloge in odgovornosti 
upravljavcev prenosnega omrežja, 
upravljavcev distribucijskega omrežja, 
dobaviteljev, odjemalcev in po potrebi 
drugih udeležencev na trgu opredeljene 
glede na pogodbene dogovore, obveznosti 
do odjemalcev, izmenjavo podatkov ter 
pravil glede poravnave, lastništvo podatkov 
in odgovornost za merjenje porabe.

Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih regulatorni
organi.“

Ta pravila se objavijo, pregledujejo pa jih 
regulativni organi.“

Or. en

Obrazložitev

Čezmejni maloprodajni trg ni nujno potreben cilj za razvoj dobro delujočih veleprodajnih 
trgov na ravni regij ali Skupnosti, ki morajo ostati prednostna naloga. Treba je v celoti 
oceniti, kaj prinese s sabo tak ureditveni cilj, ter skrbno analizirati stroške in koristi, ker je 
verjetno, da bi s tem nastali nasedli stroški, ki bi bili večji od koristi.

Predlog spremembe 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 7 a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih regulativni 
organi.

Ta pravila so namenjena spodbujanju in 
zagotavljanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev. Pravila se objavijo potem, ko 
jih pregledajo regulativni organi.

Or. de

Obrazložitev

Za maloprodajne trge in okvirne pogoje, vključno s tistimi za upravljavce distribucijskih 
omrežij, ostajajo odgovorne države članice.

Predlog spremembe 140
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če je to primerno, smernice za 
zagotavljanje najnižje ravni usklajenosti, 
potrebne za dosego cilja te uredbe, 
določijo tudi: 

črtano

(a) podrobnosti o zagotavljanju podatkov 
v skladu z načeli iz člena 5; 
(b) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
maloprodajnim trgom iz člena 7a; 
(c) podrobnosti o pravilih glede 
povezovanja, ki urejajo razmerje med 
upravljavci prenosnega omrežja in 
priključenimi odjemalci;
(d) podrobnosti o pravilih glede 
medobratovalnosti;
(e) podrobnosti o pravilih glede trgovanja 
z električno energijo;
(f) podrobnosti o pravilih glede izravnave 
in rezervne električne energije, z 
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namenom nadaljnje integracije trgov 
izravnave in rezervne električne energije;
(g) podrobnosti o pravilih glede 
spodbujanja naložb, vključno z 
lokacijskimi signali;
(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3).

Or. de

Obrazložitev

Obseg prenosa pristojnosti na Komisijo s postopkom komitologije je neprimeren. Zlasti na 
področjih, kjer Komisija orje ledino, je treba bolj natančno določiti pooblastila glede vsebine, 
namena in obsega.

Predlog spremembe 141
Werner Langen

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Če je to primerno, smernice za 
zagotavljanje najnižje ravni usklajenosti, 
potrebne za dosego cilja te uredbe, določijo 
tudi: 

(3) Če je to primerno, posamezne smernice 
za zagotavljanje najnižje ravni usklajenosti, 
potrebne za dosego cilja te uredbe, določijo 
tudi:

(a) podrobnosti o zagotavljanju podatkov v 
skladu z načeli iz člena 5; 

(a) podrobnosti o zagotavljanju podatkov v 
skladu z načeli iz člena 5; 

(b) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
maloprodajnim trgom iz člena 7a; 

(b) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
maloprodajnim trgom iz člena 7a; 

(c) podrobnosti o pravilih glede 
povezovanja, ki urejajo razmerje med 
upravljavci prenosnega omrežja in 
priključenimi odjemalci;

(c) podrobnosti o pravilih glede 
povezovanja, ki urejajo razmerje med 
upravljavci prenosnega omrežja in 
priključenimi odjemalci;

(d) podrobnosti o pravilih glede 
medobratovalnosti;

(d) podrobnosti o pravilih glede 
medobratovalnosti;

(e) podrobnosti o pravilih glede trgovanja 
z električno energijo;
(f) podrobnosti o pravilih glede izravnave (e) podrobnosti o pravilih glede izravnave 
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in rezervne električne energije, z namenom 
nadaljnje integracije trgov izravnave in 
rezervne električne energije;

in rezervne električne energije, z namenom 
– ne glede na prednost uvedbe čezmejnega 
enodnevnega trgovanja – nadaljnje 
integracije trgov izravnave in rezervne 
električne energije;

(g) podrobnosti o pravilih glede 
spodbujanja naložb, vključno z 
lokacijskimi signali;

(f) podrobnosti o pravilih glede 
spodbujanja naložb, vključno z 
lokacijskimi signali;

(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3). (g) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3).

Or. de

Obrazložitev

Obseg prenosa pristojnosti na Komisijo s postopkom komitologije je neprimeren. Zlasti na 
področjih, kjer Komisija orje ledino – kot pri veleprodaji električne energije, je treba bolj 
natančno določiti pooblastila glede vsebine, namena in obsega.

V skladu s smernicami o upravljanju prezasedenosti, ki so bile izdelane na podlagi tega člena 
in so sedaj v veljavi, od 1. januarja 2008 obstaja potreba po uvedbi čezmejnega enodnevnega 
trgovanja.

Predlog spremembe 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
maloprodajnim trgom iz člena 7a;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določbe o usklajevanju maloprodajnega trga z električno energijo bi bilo treba črtati ali 
izraziti samo v predlogu direktive o spremembi direktive 2003/54/ES o skupnih pravilih za 
notranji trg z električno energijo (KOM/2007/0528 končno). Predlog o čezmejnih izmenjavah 
in dostopu do omrežja (KOM/2007/0531) se mora osredotočiti na veleprodajne trge in 
zanesljivost oskrbe.
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Predlog spremembe 143
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
maloprodajnim trgom iz člena 7a;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Usklajen čezmejni maloprodajni trg ni nujno potreben cilj za razvoj dobro delujočih 
veleprodajnih trgov na ravni regij ali Skupnosti, na katere se mora osredotočiti ta uredba. Na 
področju maloprodaje, ki je v veliki meri stvar subsidiarnosti, so predlogi najboljših praks 
pogosto boljši od formalnih smernic.

Predlog spremembe 144
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podrobnosti o pravilih glede trgovanja 
z električno energijo;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Obseg prenosa pristojnosti na Komisijo s postopkom komitologije je neprimeren. Zlasti na 
področjih, kjer Komisija orje ledino – kot pri veleprodaji električne energije, je treba bolj 
natančno določiti pooblastila glede vsebine, namena in obsega.
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V skladu s smernicami o upravljanju prezasedenosti, ki so bile izdelane na podlagi tega člena 
in so sedaj v veljavi, od 1. januarja 2008 obstaja potreba po uvedbi čezmejnega enodnevnega 
trgovanja.

Predlog spremembe 145
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podrobnosti o pravilih glede trgovanja 
z električno energijo;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Sprejemanje smernic ali kodeksov je treba črtati.

Predlog spremembe 146
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) podrobnosti o pravilih glede izravnave 
in rezervne električne energije, z namenom 
nadaljnje integracije trgov izravnave in 
rezervne električne energije;

(f) podrobnosti o pravilih glede izravnave 
in rezervne električne energije, z namenom 
– ne glede na prednost uvedbe čezmejnega 
enodnevnega trgovanja – nadaljnje 
integracije trgov izravnave in rezervne 
električne energije;

Or. de
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Obrazložitev

Obseg prenosa pristojnosti na Komisijo s postopkom komitologije je neprimeren. Zlasti na 
področjih, kjer Komisija orje ledino – kot pri veleprodaji električne energije, je treba bolj 
natančno določiti pooblastila glede vsebine, namena in obsega.

V skladu s smernicami o upravljanju prezasedenosti, ki so bile izdelane na podlagi tega člena 
in so sedaj v veljavi, od 1. januarja 2008 obstaja potreba po uvedbi čezmejnega enodnevnega 
trgovanja.

Predlog spremembe 147
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) podrobnosti o pravilih glede 
spodbujanja naložb, vključno z 
lokacijskimi signali;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pooblastilo za t. i. lokacijske signale za omrežja za električno energijo je že vsebovano v 
členu 8(2), zato dodatno pooblastilo za sprejetje smernic ni potrebno.

Predlog spremembe 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3). črtano

Or. de
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Obrazložitev

Pooblastilo za sprejemanje smernic za člen 2c(3) je določeno v členu 2e(3). Ker ostale 
smernice, določene v členu 8(1), Komisija lahko le spremeni, ne more pa jih sprejeti, je treba 
zaradi doslednosti črtati sklicevanje v členu 8.

Predlog spremembe 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3). črtano

Or. en

Obrazložitev

Zadeve, navedene v členu 2c (3), ne bi smele biti vključene v smernice, opisane v členu 8.

Predlog spremembe 150
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kjer je to primerno in po predlogu 
Agencije v skladu s členom 2e(1) lahko 
Komisija sprejme strateške smernice na 
področjih, navedenih v členu 2c(3) in (5), 
kot podlago za Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo, da bi se oblikovali 
natančni osnutki tehničnih kodeksov iz 
člena 2c(3) in osnutka 10-letnega 
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investicijskega načrta iz člena 2c(5).

Or. en

Obrazložitev

Kot posledica postopka iz člena 2e bi se moral člen 8 nanašati tudi na možnost sprejetja 
strateških smernic po istem postopku kot to velja za druge smernice iz te uredbe. Zato je temu 
členu treba dodati odstavek 3a. Sedanji seznam smernic iz tega člena je treba podrobno 
preučiti v luči 11 področij, na katera se nanašajo.

Predlog spremembe 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko sprejme smernice o 
zadevah iz odstavkov 1 do 3. Lahko 
spremeni smernice iz odstavka 4 v skladu 
z načeli iz členov 5 in 6, zlasti zaradi 
vključevanja podrobnih smernic o vseh v 
praksi uporabljenih metodologijah za 
dodeljevanje zmogljivosti in zaradi 
zagotavljanja, da se mehanizmi za 
razreševanje prezasedenosti razvijajo na 
način, ki je združljiv s cilji notranjega 
trga. Če je to ustrezno, se pri spremembi 
smernic določijo tudi pravila o 
minimalnih varnostnih in obratovalnih 
standardih za uporabo omrežij in njihovo 
obratovanje, kot predpisuje člen 5(2).

5. Agencija sprejme smernice v skladu s 
členom 2da.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).
Pri sprejemanju ali spreminjanju smernic 
Komisija poskrbi, da smernice 
izpolnjujejo minimalno stopnjo 
usklajenosti, ki je potrebna za doseganje 
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ciljev te uredbe in da ne prekoračijo 
okvirov, potrebnih za ta namen.
Pri sprejemanju ali spreminjanju smernic 
Komisija navede dejavnosti, ki jih je 
opravila v zvezi z zadevnimi smernicami z 
ozirom na skladnost pravil tretjih držav, ki 
so del Evropskega elektroenergetskega 
sistema.
Komisija pri prvem sprejemanju smernic 
zagotovi, da so v enem okvirnem ukrepu 
vsebovane najmanj zadeve iz odstavka 
1(a) in (d) ter iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predpostavko, da je naloga Agencije razviti omenjene smernice in jih po 
obsežnih posvetovanjih sprejeti.

Predlog spremembe 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme smernice o 
zadevah iz odstavkov 1 do 3. Lahko 
spremeni smernice iz odstavka 4 v skladu z 
načeli iz členov 5 in 6, zlasti zaradi 
vključevanja podrobnih smernic o vseh v 
praksi uporabljenih metodologijah za 
dodeljevanje zmogljivosti in zaradi 
zagotavljanja, da se mehanizmi za 
razreševanje prezasedenosti razvijajo na 
način, ki je združljiv s cilji notranjega trga. 
Če je to ustrezno, se pri spremembi 
smernic določijo tudi pravila o minimalnih 
varnostnih in obratovalnih standardih za 
uporabo omrežij in njihovo obratovanje, 

Komisija lahko spremeni smernice o 
zadevah iz odstavkov 1 do 3. Lahko 
spremeni smernice iz odstavka 4 v skladu z 
načeli iz členov 5 in 6, zlasti zaradi 
vključevanja podrobnih smernic o vseh v 
praksi uporabljenih metodologijah za 
dodeljevanje zmogljivosti in zaradi 
zagotavljanja, da se mehanizmi za 
razreševanje prezasedenosti razvijajo na 
način, ki je združljiv s cilji notranjega trga. 
Če je to ustrezno, se pri spremembi 
smernic določijo tudi pravila o minimalnih 
varnostnih in obratovalnih standardih za 
uporabo omrežij in njihovo obratovanje, 
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kot predpisuje člen 5(2). kot predpisuje člen 5(2).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se spremenijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).

Pri sprejemanju ali spreminjanju smernic 
Komisija poskrbi, da smernice izpolnjujejo 
minimalno stopnjo usklajenosti, ki je 
potrebna za doseganje ciljev te uredbe in 
da ne prekoračijo okvirov, potrebnih za ta 
namen.

Pri spreminjanju smernic Komisija poskrbi, 
da smernice izpolnjujejo minimalno 
stopnjo usklajenosti, ki je potrebna za 
doseganje ciljev te uredbe in da ne 
prekoračijo okvirov, potrebnih za ta 
namen.

Pri sprejemanju ali spreminjanju smernic 
Komisija navede dejavnosti, ki jih je 
opravila v zvezi z zadevnimi smernicami z 
ozirom na skladnost pravil tretjih držav, ki 
so del Evropskega elektroenergetskega 
sistema.

Pri spreminjanju smernic Komisija navede 
dejavnosti, ki jih je opravila v zvezi z 
zadevnimi smernicami z ozirom na 
skladnost pravil tretjih držav, ki so del 
Evropskega elektroenergetskega sistema.

Komisija pri prvem sprejemanju smernic 
zagotovi, da so v enem okvirnem ukrepu 
vsebovane najmanj zadeve iz odstavka 
1(a) in (d) ter iz odstavka 2.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 153
Nikolaos Vakalis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Člen 12(1) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
1. Brez poseganja v določbe odstavka 2 
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države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni regulativni organi pristojnost 
za učinkovito zagotavljanje skladnosti s to 
uredbo, s tem da njim ali drugim organom 
zagotovijo pravno pristojnost za izdajanje 
odredb o skladnosti in nalaganje 
učinkovitih, odvračilnih in sorazmernih 
kazni. Države članice sporočijo te 
določbe Komisiji najpozneje do 1.
januarja 2010 in jo nemudoma obvestijo 
o vsaki kasnejši spremembi teh določb.

Or. en

(Spreminja besedilo odstavka 1 v členu 12 Uredbe (ES) 1228/2003)

Obrazložitev

V skladu s Svetom evropskih regulatorjev na področju energije je sedanje izvajanje Uredbe 
1228/2003 pomanjkljivo, saj države članice ne izvajajo učinkovitih sankcij. Treba bi bilo 
zagotoviti učinkovito uporabo izvedbenih pooblastil regulatorjev, da bi bilo lahko 
neupoštevanje zahtev iz uredbe kaznovano.

Predlog spremembe 154
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 1228/2003
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Člen 12(1) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
1. Brez poseganja v določbe odstavka 2 
države članice zagotovijo, da imajo 
regulativni organi, ustanovljeni v skladu s 
členom 2 Direktive 2003/54/ES, 
pooblastilo za učinkovito zagotavljanje 
skladnosti s to uredbo, s tem da njim ali 
drugim organom priskrbijo pravno 
pooblastilo za izdajanje odredb o 
skladnosti in nalaganje učinkovitih, 
odvračilnih in sorazmernih kazni. Države 
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članice o teh določbah obvestijo Komisijo 
najpozneje do 1. januarja 2010 in ji takoj 
sporočijo vse poznejše spremembe teh 
določb.

Or. en

(Spreminja besedilo odstavka 1 v členu 12 Uredbe (ES) 1228/2003)

Obrazložitev

Sedanje izvajanje Uredbe 1228/2003 je pomanjkljivo, saj države članice ne izvajajo 
učinkovitih sankcij. Forum v Firencah je izrazil močno zaskrbljenost ob omejenem obsegu, v 
katerem regulativni organi uporabljajo svoje pristojnosti za sankcioniranje neskladnosti z 
zahtevami uredbe. V primerih neskladnosti se ne bi smeli pogajati in regulatorji bi morali 
imeti pooblastilo za učinkovito uporabo svojih izvedbenih pooblastil.
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