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Predlog spremembe 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da od [datum 
prenosa plus eno leto]:

1. Za zagotovitev neodvisnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij države 
članice zagotovijo, da od [datum prenosa 
plus eno leto] vertikalno integrirana 
podjetja izpolnjujejo spodnje točke (a) do 
(d) ali so skladna s členom 10 ali z 
določbami člena 10b:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da od [datum 
prenosa plus eno leto]:

1. Za zagotovitev neodvisnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij države 
članice zagotovijo, da od [datum prenosa 
plus eno leto] vertikalno integrirana 
podjetja izpolnjujejo spodnje zahteve:
– določbe tega člena ter členov 8a in 8b; 
ali
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– določbe členov 8a, 8b in 8ba.

V primeru skladnosti z določbami tega 
člena ter členov 8a in 8b države članice 
zagotovijo, da od [datum prenosa plus eno 
leto]:

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba državam članicam omogoča izbiro med ločevanjem lastništva ter učinkovitim 
in uspešnim ločevanjem. Povezana je s predlogi sprememb k členu 28, s katerimi se zahteva, 
naj Komisija preveri, ali učinkovito in uspešno ločevanje zadostuje za dosego učinkovite 
konkurence, in naj o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Predlog spremembe 228
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsako podjetje, ki ima v lasti prenosno 
omrežje, deluje kot upravljavec prenosnega 
omrežja; 

(a) vsako podjetje, ki ima v lasti prenosno 
omrežje, deluje kot upravljavec prenosnega 
omrežja ali je povezano z upravljavcem 
prenosnega omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala biti tako prilagodljiva, da bo omogočala pragmatične regionalne in/ali 
začasne rešitve, kar bi omogočilo dodelitev upravljanja sistema nadnacionalnim enotam. 
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Predlog spremembe 229
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsako podjetje, ki ima v lasti prenosno 
omrežje, deluje kot upravljavec 
prenosnega omrežja; 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te točke iz člena 8 pomeni, da upravljavci prenosnih omrežij niso samo lastniki 
prenosnih sredstev v celoti, temveč so to lahko tudi tisti, ki sploh niso njihovi lastniki ali so 
lastniki teh sredstev zgolj delno. Ne glede na to in v vsakem primeru pa veljajo enake zahteve.

Predlog spremembe 230
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ista oseba oziroma iste osebe ne 
morejo:

(b) ista oseba oziroma iste osebe ne morejo
ne posamezno ne skupaj:

Or. en
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Predlog spremembe 231
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b) - točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
in izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem, imeti 
deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli 
pravice nad njim;

(i) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
in izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja, imeti deleža v njem ali 
uveljavljati kakršne koli pravice nad njim;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k tej točki je utemeljen z dejstvom, da je besedilo nejasno in ni dovolj 
natančno ter bi lahko povzročilo negotovost.

Predlog spremembe 232
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b) - točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
in izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem, imeti 
deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli 
pravice nad njim;

(i) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
in izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem;
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Or. en

Predlog spremembe 233
Manuel António dos Santos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b) - točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
in izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem, imeti 
deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli 
pravice nad njim;

(i) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
in izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem ali 
uveljavljati kakršne koli pravice nad njim;

Or. en

Obrazložitev

Razume se, da ni treba preprečevati manjšinskih deležev, če ti ne ovirajo nadzora dejavnosti. 
Obstoj manjšinskih deležev ne posega v neodvisnost upravljavcev.

Predlog spremembe 234
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b) - točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem in 
izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 

(ii) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja in izvajati neposrednega ali 
posrednega nadzora nad podjetjem, ki 
opravlja katero koli od dejavnosti 
proizvodnje ali dobave, imeti deleža v 
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imeti deleža v njem ali uveljavljati kakršne 
koli pravice nad njim.

njem ali uveljavljati kakršne koli pravice 
nad njim.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k tej točki je utemeljen z dejstvom, da je besedilo nejasno in ni dovolj 
natančno ter bi lahko povzročilo negotovost.

Predlog spremembe 235
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b) - točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem in izvajati 
neposrednega ali posrednega nadzora nad 
podjetjem, ki opravlja katero koli od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave, imeti 
deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli 
pravice nad njim.

(ii) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
omrežja ali prenosnim omrežjem in izvajati 
neposrednega ali posrednega nadzora nad 
podjetjem, ki opravlja katero koli od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave.

Or. en

Predlog spremembe 236
Manuel António dos Santos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b) - točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 

(ii) izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora nad upravljavcem prenosnega 
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omrežja ali prenosnim omrežjem in izvajati 
neposrednega ali posrednega nadzora nad 
podjetjem, ki opravlja katero koli od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave, imeti 
deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli 
pravice nad njim.

omrežja ali prenosnim omrežjem in izvajati 
neposrednega ali posrednega nadzora nad 
podjetjem, ki opravlja katero koli od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave ali 
uveljavljati kakršne koli pravice nad njim.

Or. en

Obrazložitev

Razume se, da ni treba preprečevati manjšinskih deležev, če ti ne ovirajo nadzora dejavnosti. 
Obstoj manjšinskih deležev ne posega v neodvisnost upravljavcev.

Predlog spremembe 237
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ista oseba oziroma iste osebe ne 
morejo imenovati članov nadzornega 
sveta, upravnega odbora ali teles, ki 
pravno zastopajo podjetje, pri upravljavcu 
prenosnega omrežja ali prenosnem 
omrežju in ne smejo izvajati neposrednega 
ali posrednega nadzora ali imeti deleža v 
ali uveljavljati pravic nad podjetjem, ki 
opravlja katero koli od dejavnosti 
proizvodnje ali dobave;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 238
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ista oseba oziroma iste osebe ne morejo 
imenovati članov nadzornega sveta, 
upravnega odbora ali teles, ki pravno 
zastopajo podjetje, pri upravljavcu 
prenosnega omrežja ali prenosnem 
omrežju in ne smejo izvajati neposrednega 
ali posrednega nadzora ali imeti deleža v 
ali uveljavljati pravic nad podjetjem, ki 
opravlja katero koli od dejavnosti
proizvodnje ali dobave;

(c) ista oseba oziroma iste osebe ne morejo 
imenovati članov nadzornega sveta, 
upravnega odbora ali teles, ki pravno 
zastopajo podjetje, pri upravljavcu 
prenosnega omrežja in ne smejo izvajati 
neposrednega ali posrednega nadzora ali 
imeti deleža v ali uveljavljati pravic nad 
podjetjem, ki opravlja katero koli od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k tej točki je utemeljen z dejstvom, da je besedilo nejasno in ni dovolj 
natančno ter bi lahko povzročilo negotovost.

Predlog spremembe 239
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(da) ista oseba oziroma iste osebe ne smejo 
upravljati prenosnega omrežja s pogodbo o 
upravljanju ali uveljavljati vpliva na 
kakršen koli drug nelastniški način in ne 
smejo izvajati neposrednega ali posrednega 
nadzora ali imeti deleža v ali uveljavljati 
pravic nad podjetjem, ki opravlja katero koli 
od dejavnosti proizvodnje ali dobave.“

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti določbe o ločevanju lastništva.
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Predlog spremembe 240
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delež in pravice iz odstavkov 1(b) 
vključujejo zlasti:

2. Če so izpolnjene zahteve iz odstavka 
1(b), lahko dva različna javna subjekta 
nadzorujeta na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(a) lastništvo dela kapitala ali poslovnih 
sredstev, ali
(b) pravico do uveljavljanja glasovalnih 
pravic, ali
(c) pravico do imenovanja članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
teles, ki pravno zastopajo podjetje, ali
(d) pravico do izplačila dividend ali 
drugih oblik udeležbe pri dobičku.

Or. en

Predlog spremembe 241
Manuel António dos Santos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delež in pravice iz odstavkov 1(b) 
vključujejo zlasti:

2. Pravice iz odstavka 1(b) vključujejo 
zlasti:

(a) lastništvo dela kapitala ali poslovnih 
sredstev, ali
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(b) pravico do uveljavljanja glasovalnih 
pravic, ali

(a) pravico do uveljavljanja glasovalnih 
pravic, ali 

(c) pravico do imenovanja članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
teles, ki pravno zastopajo podjetje, ali

(b) pravico do imenovanja članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
teles, ki pravno zastopajo podjetje.

(d) pravico do izplačila dividend ali 
drugih oblik udeležbe pri dobičku.

Or. en

Obrazložitev

Neodvisnost upravljavca ni ogrožena zaradi lastništva dela kapitala ali poslovnih sredstev ali 
pravice do izplačila dividend ali drugih oblik udeležbe pri dobičku. Pravica do uveljavljanja 
glasovalnih pravic ali pravica do imenovanja članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
teles, ki pravno zastopajo podjetje, pa je za nadzor upravljavca odločilna.

Predlog spremembe 242
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delež in pravice iz odstavkov 1(b) 
vključujejo zlasti:

2. Pravice iz odstavka 1(b) in (c)
vključujejo zlasti:

(a) lastništvo dela kapitala ali poslovnih 
sredstev, ali
(b) pravico do uveljavljanja glasovalnih 
pravic, ali

(a) pravico do uveljavljanja glasovalnih 
pravic, ali 

(c) pravico do imenovanja članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
teles, ki pravno zastopajo podjetje, ali

(b) pravico do imenovanja članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
teles, ki pravno zastopajo podjetje.

(d) pravico do izplačila dividend ali 
drugih oblik udeležbe pri dobičku.

Or. en
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Predlog spremembe 243
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3a. Ob upoštevanju posebnosti 
nacionalnih in regionalnih trgov z 
električno energijo Komisija določi 
gospodarska in finančna merila, merila za 
zanesljivost oskrbe in druga merila, v 
skladu s katerimi se izvede obvezno in 
utemeljeno ločevanje vertikalno 
integriranih podjetij.
Obveznosti, naložene vertikalno 
integriranim podjetjem v skladu s to 
direktivo, so sorazmerne z zastavljenim 
ciljem.“

Or. lt

Predlog spremembe 244
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3a. Države članice nadzorujejo postopek 
ločevanja vertikalno integriranih podjetij 
in Komisiji predložijo poročilo o 
doseženem napredku.“

Or. lt
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Predlog spremembe 245
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3c. Zaradi ločevanja vertikalno 
integriranih podjetij ne sme priti do dviga 
cen elektrike za odjemalce ali drugih 
negativnih socialnih posledic.“

Or. en

Predlog spremembe 246
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko dovolijo 
odstopanja od odstavkov 1(b) in 1(c) do 
[datum prenosa plus dve leti], če 
upravljavci prenosnega sistema niso del 
vertikalno integriranega podjetja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 247
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je 
bilo odobreno v skladu s členom 10 kot 
neodvisen upravljavec omrežja. 

5. Glede na obveznost o doseganju 
regionalnega sodelovanja, določeno v 
členu 5, si države članice prizadevajo za 
določitev upravljavca prenosnega 
omrežja, ki bo zajel več nacionalnih 
ozemelj, v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1228/2003. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, ki zagotovijo, 
da tak upravljavec prenosnega omrežja 
upošteva ta člen in s člen 10a. Države 
članice za ustanavljanje regionalnih 
upravljavcev omrežij uporabijo 
gospodarske spodbude.

Or. en

Obrazložitev

Za izgradnjo večjih in likvidnejših trgov je za upravljavce prenosnih omrežij potrebno 
odločnejše usmerjanje. S prostovoljnim sodelovanjem upravljavcev prenosnih omrežij najbrž 
ne bo mogoče uskladiti načrtovanja omrežja ali doseči operativne usklajenosti. Omogočiti bi 
morali ustanavljanje upravljavcev prenosnih omrežij na regionalni ravni in na ravni EU. 
Medregionalno sodelovanje je nujno, da bi zrasel resnično vseevropski trg.

Cilj regionalnega upravljanja omrežij bi moral biti spodbujanje stroškovno učinkovitega 
regionalnega upravljanja, pospeševanje čezmejne trgovine in povezovanja trgov ter 
omogočanje naložb, ki najbolje ustrezajo regionalnim potrebam ob upoštevanju 
medregionalnih vidikov.

Predlog spremembe 248
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 

5. Za zagotovitev regionalnega 
sodelovanja, določenega v členu 5a, 
države članice spodbujajo in podpirajo 
vsakršno sodelovanje med upravljavci 
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zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je 
bilo odobreno v skladu s členom 10 kot 
neodvisen upravljavec omrežja.

prenosnega omrežja ter regulatornimi 
organi, katerega cilj je uskladiti dostop in 
pravila za izravnavo (da bi se integrirala 
izravnalna območja), znotraj držav članic 
ali med sosednjimi državami članicami v 
skladu s členom 2h(3) Uredbe (ES) št. 
1228/2003. Sodelovanje ima lahko obliko 
skupne strukture za vse zadevne 
upravljavce prenosnih omrežij, ki pokriva 
več sosednjih področij. V tem primeru 
države članice zagotovijo, da je ta skupna 
struktura upravljavcev prenosnih omrežij 
skladna z načeli, določenimi v tem členu 
in v členu 10a. 

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav je prostovoljno sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij na regionalni ravni 
dalo rezultate, bo za regionalno upravljanje omrežij potreben bolje opredeljen okvir. Države 
članice bi morale regionalnim dogovorom dati prednost pred rešitvami na nacionalni ravni. 
Direktiva bi morala spodbujati ustanavljanje regionalnih ali celo evropskih upravljavcev 
omrežij, da bi zrasel resnično vseevropski trg. 

Predlog spremembe 249
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je 
bilo odobreno v skladu s členom 10 kot 
neodvisen upravljavec omrežja.

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 250
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Za izvajanje tega člena se šteje, da 
kadar je oseba iz odstavka 1(b), (c) in (d) 
država članica ali drug javni organ, dva 
ločena javna organa za izvajanje nadzora 
– na eni strani nad upravljavcem 
prenosnega omrežja in na drugi strani 
nad podjetjem, ki opravlja katero koli od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave, nista 
ista oseba oziroma iste osebe.“

Or. en

Predlog spremembe 251
Jan Březina

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Za izvajanje tega člena se šteje, da 
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kadar je oseba iz odstavka 1(b), (c) in (d) 
država članica ali drug javni organ, dva 
ločena javna organa za izvajanje nadzora 
– na eni strani nad upravljavcem 
prenosnega omrežja in na drugi strani 
nad podjetjem, ki opravlja katero koli od 
dejavnosti proizvodnje ali dobave, nista 
ista oseba oziroma iste osebe.“

Or. en

Obrazložitev

Podobna določba je bila predlagana v uvodni izjavi 12. Vendar je to določbo treba zaradi 
pravne varnosti vključiti v pravno besedilo.

Predlog spremembe 252
Manuel António dos Santos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Kadar je država članica delničar 
podjetja iz odstavka 1(a), se šteje, da je 
treba izpolniti obveznosti iz odstavka 1(b) 
in (c), če sta podjetje, ki opravlja katero 
koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, 
in upravljavec prenosnega omrežja 
oziroma prenosno omrežje pravno ločena 
državna subjekta in se vedeta skladno z 
odstavkom 1(b) in (c).“

Or. en

Obrazložitev

Ločevanje omrežij ne pomeni privatizacije dejavnosti. Javni sektor bi moral imeti enake 
možnosti za zagotavljanje proizvodnje ali dobave in prenos, če je zagotovljena ločitev obeh 
omrežij. 
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Predlog spremembe 253
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 6 a-ac (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da se 
poslovno občutljivi podatki iz člena 12, s 
katerimi razpolagajo upravljavec 
prenosnega omrežja, ki je bil del vertikalno 
integriranega podjetja, in njegovo osebje, 
ne posredujejo podjetjem, ki opravljajo 
katero koli dejavnost proizvodnje in 
dobave.

6. Države članice zagotovijo, da:

(a) se poslovno občutljivi podatki iz člena 
12, s katerimi razpolagajo upravljavec 
prenosnega omrežja, ki je bil del vertikalno 
integriranega podjetja, in njegovo osebje, 
ne posredujejo podjetjem, ki opravljajo 
katero koli dejavnost proizvodnje in 
dobave;
(aa) upravljavci prenosnih omrežij 
oblikujejo in izvajajo program za 
doseganje skladnosti, ki določa ukrepe, 
sprejete za preprečevanje 
diskriminatornega obnašanja in 
spoštovanje obveznosti glede preglednosti; 
program določa tudi posebne obveznosti, 
ki jih morajo zaposleni pri upravljavcu 
prenosnega omrežja izpolniti za 
uresničitev tega cilja; spoštovanje teh 
obveznosti neodvisno nadzoruje nadzornik 
za skladnost; v primeru da upravljavec 
prenosnega omrežja neprimerno izvaja 
program za skladnost, je za uvedbo 
sankcij pristojen nacionalni regulatorni 
organ;
(ab) upravljavci prenosnih omrežij 
imenujejo osebo ali organ kot nadzornika 
za skladnost, ki je odgovoren za:
(i) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
(ii) pripravo letnega poročila o skladnosti 
in njegovo predložitev regulatornemu 
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organu;
(iii) izdajanje priporočil za program za 
skladnost in njegovo izvajanje;
(ac) je zajamčena neodvisnost nadzornika 
za skladnost, zlasti s pogoji iz njegove 
pogodbe o zaposlitvi, in ima nadzornik za 
skladnost dostop do vseh pomembnih 
knjig, zapisov in pisarn upravljavca
prenosnih omrežij ter do vseh informacij, 
ki jih potrebuje za izpolnitev svojih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti določbe o ločevanju lastništva.

Predlog spremembe 254
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6a. Države članice upravljavcem 
prenosnih omrežij in njihovim 
delničarjem preprečijo izvajanje 
dejavnosti, ki bi kljub učinkovitemu 
delovanju omrežja zmanjšale njihovo 
finančno sposobnost za izpolnjevanje 
obveznosti (blokiranje finančnih 
sredstev).“

Or. en

Obrazložitev

 Namen predloga spremembe je okrepiti določbe o ločevanju lastništva.  
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Predlog spremembe 255
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6b. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca prenosnega 
omrežja z odstavkom 6(b) in (c). Ta ukrep 
za spremembo nebistvenih elementov te 
direktive med drugim z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).“

Or. en

Obrazložitev

 Komisija bi morala imeti možnost, da sprejme smernice, ki bodo zagotovile skladnost z 
obveznostmi iz odstavka 6(novo) člena 8.

Predlog spremembe 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – uvodni del
Direktiva 2003/54/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vstavita se člena 8a in 8b: (5) Vstavijo se členi 8 a, 8b in 8c:

Or. en
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Predlog spremembe 257
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Pri ločevanju lastništva in modelu neodvisnih upravljavcev omrežja so bili potrebni 
mehanizmi, ki so preprečevali naložbe integriranih podjetij iz tretjih držav in tako 
zagotavljali, da so bila tudi podjetja iz tretjih držav zavezana ločevanju lastništva in 
neodvisnim upravljavcem omrežja. Ker naj ločevanje lastništva in model neodvisnih 
upravljavcev omrežja ne bi bili več edini možnosti, ti mehanizmi niso več potrebni.

Predlog spremembe 258
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
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upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Dotok kapitala v obliki neposrednih naložb je gospodarsko zaželen in krepi gospodarstvo EU. 
Tako imenovana klavzula o tretjih državah, ki je namenjena zaščiti evropskih upravljavcev 
prenosnih omrežij pred prevzemi podjetij iz tretjih držav, je protekcionistična, pravno sporna 
in jo je težko izvajati.

Predlog spremembe 259
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je Skupnost, 
lahko dovoljuje odstopanje od odstavka 1.

2. Sporazum, ki temelji na ratificirani 
evropski energetski listini, z eno ali več 
tretjimi državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 260
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8b črtano

Imenovanje in certifikacija upravljavcev 
prenosnih omrežij

1. Podjetja, ki imajo v lasti prenosno 
omrežje in ki so jih nacionalni regulatorni 
organi v skladu s certifikacijskim 
postopkom spodaj certificirali, da 
izpolnjujejo zahteve iz členov 8(1) in 8a, 
države članice odobrijo in imenujejo za 
upravljavce prenosnega omrežja. 
Imenovanje upravljavcev prenosnega 
omrežja se sporoči Komisiji in objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

2. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti se certifikacija, ki jo 
zahteva lastnik prenosnega omrežja ali 
upravljavec prenosnega omrežja, ki ga v 
skladu s členom 8a nadzorujejo oseba ali 
osebe iz tretjih držav, zavrne, razen če 
lastnik prenosnega omrežja ali 
upravljavec prenosnega omrežja dokaže,
da za zadevni subjekt ni mogoče, da bi 
nanj v nasprotju s členom 8(1) 
neposredno ali posredno vplival kateri 
koli upravljavec, ki se ukvarja s 
proizvodnjo ali dobavo plina ali električne 
energije, ali tretja država.

3. Upravljavci prenosnih omrežij 
regulatorni organ obvestijo o vseh 
načrtovanih transakcijah, zaradi katerih 
bi bila lahko potrebna ponovna preučitev 
skladnosti s členoma 8(1) ali 8a.

4. Regulatorni organi preverjajo, ali 
upravljavci prenosnih omrežij izpolnjujejo 
zahteve iz členov 8(1) in 8a. Da to 
zagotovijo, začnejo certifikacijski 
postopek:

(a) po prejemu obvestila s strani 
upravljavca prenosnega omrežja v skladu 
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z odstavkom 3; 

(b) na lastno pobudo, če so seznanjeni s 
tem, da bi bile lahko zaradi načrtovane 
spremembe pravic ali vpliva nad lastniki 
prenosnih omrežij ali upravljavci 
prenosnih omrežij kršene določbe členov 
8(1) ali 8a, ali če imajo utemeljen razlog 
za domnevo, da je do take kršitve že 
prišlo; ali

(c) na utemeljeno zahtevo Komisije.

5. Regulatorni organi sprejmejo odločitev 
glede certifikacije upravljavca prenosnega 
omrežja v štirih mesecih od datuma 
obvestila s strani upravljavca prenosnega 
omrežja ali od datuma zahteve Komisije. 
Po preteku tega obdobja se šteje, da se 
certifikacija odobri. Izrecna odločitev ali 
tihi pristanek regulatornega organa lahko 
postane veljaven šele po zaključku 
postopka iz odstavkov 6 do 9 in le, če 
Komisija ne nasprotuje.

6. Izrecno odločitev ali tihi pristanek v 
zvezi s certifikacijo upravljavca 
prenosnega omrežja regulatorni organ 
takoj posreduje Komisiji, skupaj z vsemi 
zadevnimi podatki, ki se nanašajo na 
odločitev.

7. Komisija uradno obvestilo prouči takoj 
po prejemu. Če Komisija ugotovi, da za 
odločitev regulatornega organa obstaja 
resen sum, da ni skladna s členi 8(1), 8a 
ali 8b(2), v dveh mesecih po prejemu 
uradnega obvestila sproži postopek. V 
takem primeru regulatorni organ in 
zadevnega upravljavca prenosnega 
omrežja povabi, da predložita pripombe. 
Če Komisija zahteva dodatne podatke, se 
lahko obdobje dveh mesecev podaljša za 
dodatna dva meseca, s pričetkom od 
prejema popolnih podatkov.

8. Če se Komisija odloči za sprožitev 
postopka, najkasneje v štirih mesecih od 
datuma te odločitve sprejme končno 
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odločitev, in sicer:

(a) ne nasprotuje odločitvi regulatornega 
organa; ali

(b) od zadevnega regulatornega organa 
zahteva, da spremeni ali prekliče svojo 
odločitev, če meni, da zahteve iz členov 
8(1), 8a ali 8b(2) niso izpolnjene. 

9. Če Komisija ne sproži postopka ali ne 
sprejme končne odločitve v roku iz 
odstavkov 7 in 8, se šteje, da ne nasprotuje 
odločitvi regulatornega organa.

10. Regulatorni organ ravna v skladu z 
odločitvijo Komisije o spremembi ali 
preklicu odločitve o certifikaciji v roku 
štirih tednov in o tem obvesti Komisijo.

11. Regulatorni organi in Komisija lahko 
od upravljavcev prenosnih omrežij in 
podjetij, ki opravljajo katero koli 
dejavnost proizvodnje ali dobave, 
zahtevajo vse informacije, ki jih 
potrebujejo za izvajanje svojih nalog iz 
tega člena.

12. Regulatorni organi in Komisija 
poskrbijo za zaupnost komercialno 
občutljivih podatkov.

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. 
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije za certifikacijski postopek za lastniško ločene upravljavce prenosnih 
omrežij in neodvisne upravljavce omrežij je preveč zahteven in birokratski. Ustrezno izvajanje 
pravil glede ločevanja lahko zagotovijo tudi regulatorni organi s stalnim spremljanjem in 
nadzorom upravljavcev prenosnih omrežij.
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Predlog spremembe 261
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izrecno odločitev ali tihi pristanek v 
zvezi s certifikacijo upravljavca 
prenosnega omrežja regulatorni organ takoj 
posreduje Komisiji, skupaj z vsemi 
zadevnimi podatki, ki se nanašajo na 
odločitev. 

6. Izrecno odločitev ali tihi pristanek v 
zvezi s certifikacijo upravljavca 
prenosnega omrežja regulatorni organ takoj 
posreduje Komisiji, skupaj z vsemi 
zadevnimi podatki, ki se nanašajo na 
odločitev. Komisija deluje v skladu s 
postopkom iz člena x Uredbe (ES) 
št. 1228/2003.

Or. en

Predlog spremembe 262
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 b – odstavki 7 do10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija uradno obvestilo prouči takoj 
po prejemu. Če Komisija ugotovi, da za 
odločitev regulatornega organa obstaja 
resen sum, da ni skladna s členi 8(1), 8a 
ali 8b(2), v dveh mesecih po prejemu 
uradnega obvestila sproži postopek. V 
takem primeru regulatorni organ in 
zadevnega upravljavca prenosnega 
omrežja povabi, da predložita pripombe. 
Če Komisija zahteva dodatne podatke, se 
lahko obdobje dveh mesecev podaljša za 
dodatna dva meseca, s pričetkom od 
prejema popolnih podatkov.

črtano
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8. Če se Komisija odloči za sprožitev 
postopka, najkasneje v štirih mesecih od 
datuma te odločitve sprejme končno 
odločitev, in sicer: 
(a) ne nasprotuje odločitvi regulatornega 
organa; ali
(b) od zadevnega regulatornega organa
zahteva, da spremeni ali prekliče svojo 
odločitev, če meni, da zahteve iz členov 
8(1), 8a ali 8b(2) niso izpolnjene.
9. Če Komisija ne sproži postopka ali ne 
sprejme končne odločitve v roku iz 
odstavkov 7 in 8, se šteje, da ne nasprotuje 
odločitvi regulatornega organa.
10. Regulatorni organ ravna v skladu z 
odločitvijo Komisije o spremembi ali 
preklicu odločitve o certifikaciji v roku 
štirih tednov in o tem obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravnih razlogov se predlaga, da se vsaj odstavki 7 do 10 in odstavek 13 prenesejo v 
Uredbo (ES) št. 1228/2003; odstavka 11 in 12 morata biti tako v direktivi kot v uredbi.

Predlog spremembe 263
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b – odstavek 13

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. 
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi pravnih razlogov se predlaga, da se vsaj odstavki 7 do 10 in odstavek 13 prenesejo v 
Uredbo (ES) št. 1228/2003; odstavka 11 in 12 morata biti tako v direktivi kot v uredbi.

Predlog spremembe 264
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9.
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pravila, vključno s postopkovnimi pravili, o imenovanju upravljavcev prenosnega omrežja 
zadevajo lastninske pravice in predstavljajo poseganje v gospodarske in pravne strukture 
držav članic. Jasno je, da tu ne gre za nebistvene zadeve.

Predlog spremembe 265
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. 

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

Or. en

Obrazložitev

Črtanje postopka komitologije.

Predlog spremembe 266
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9.
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Imenovanje in certifikacija upravljavcev prenosnih omrežij sta ključni del direktive in bi 
morala biti osrednji del regulativnega okvira direktive, ki bi ga morale določiti države 
članice. Komitologija, postopek, ki ni dovolj pregleden, v tem primeru ni ustrezen instrument.
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Predlog spremembe 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 8ba

I. Učinkovito in uspešno ločevanje 
prenosnih omrežij
1. Upravljavcem prenosnih omrežij so na 
voljo vsi človeški, fizični in finančni viri 
vertikalno integriranega podjetja, ki so 
potrebni za običajno dejavnost prenosa 
električne energije, zlasti:
(a) upravljavcu prenosnega omrežja so na 
voljo sredstva, ki so potrebna za običajno 
dejavnost prenosa električne energije;
(b) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposli osebje, ki ga potrebuje za običajno 
dejavnost prenosa električne energije;
(c) najem osebja in zagotavljanje storitev 
iz katerekoli veje vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje 
ali dobave, ali za vejo takšnega podjetja, je 
omejen na primere, v katerih ni mogoče 
diskriminatorno ravnanje in ga morajo 
potrditi nacionalni regulatorni organi, da 
bi se izključilo tveganje glede konkurence 
in navzkrižja interesov;
(d) ustrezni finančni viri so pravočasno 
na voljo za prihodnje naložbene projekte.
2. Dejavnosti, ki so opredeljene kot nujne 
za redno poslovanje s prenosom električne 
energije in so omenjene v odstavku 1, 
zajemajo vsaj: 
– zastopanost upravljavca prenosnega 
omrežja, stike s tretjimi stranmi ter 
regulatornimi organi;
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– odobritve in upravljanje dostopa tretjih 
strani do omrežja;
– pobiranje plačil za dostop;

– pobiranje dajatev za prezasedenost in 
plačil v mehanizmu nadomestil med 
upravljavci prenosnih omrežij v skladu s 
členom 3 Uredbe (ES) št. 1228/2003;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja;
– naložbeno načrtovanje, ki dolgoročno 
omogoča, da lahko omrežje zadosti 
razumnemu povpraševanju, in zagotavlja 
zanesljivost oskrbe;
– pravne storitve;

– računovodske in 
informacijskotehnološke storitve.
3. Upravljavec prenosnega omrežja ima 
lastno pravno osebnost, ki se občutno 
razlikuje od vertikalno integriranega 
podjetja, z ločenim trženjem, 
komunikacijo in prostori.
4. Računovodske izkaze upravljavcev 
prenosnih omrežij pregleduje revizor, ki 
ne pregleduje vertikalno integriranega 
podjetja in vseh z njim povezanih podjetij. 
II. Neodvisnost uprave upravljavcev 
prenosnih omrežij, izvršnega 
direktorja/izvršilnega odbora 
5. Odločitve o imenovanju in vsaki 
predčasni prekinitvi delovnega razmerja 
izvršnega direktorja in drugih članov 
izvršilnega odbora upravljavca prenosnih 
omrežij ter o sklenitvi ali predčasnem 
prenehanju ustreznih pogodb o zaposlitvi 
s temi osebami se sporočijo nacionalnemu 
regulatornemu organu ali kateremu koli 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
javnemu organu. Te odločitve in pogodbe 
postanejo obvezujoče, razen če 
regulatorni organ ali drug pristojni 
nacionalni javni organ v treh tednih od 
prejema sporočila ne uporabi svoje 
pravice veta. Veto se lahko vloži v primeru 
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imenovanja in sklenitve pogodbe, ki zbuja 
resne pomisleke v zvezi s profesionalno 
neodvisnostjo imenovanega izvršnega 
direktorja ali člana izvršilnega odbora. V 
primeru predčasne prekinitve delovnega 
razmerja teh oseb, se veto lahko uporabi, 
če obstajajo resni pomisleki o 
utemeljenosti take prekinitve.
6. Dejanska pravica do pritožbe pri 
nacionalnem regulatornem organu ali 
drugem pristojnem nacionalnem javnem 
organu ali sodišču se izvršnemu 
direktorju ali članu izvršilnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja odobri v 
primeru predčasne prekinitve njihovega 
delovnega razmerja.
7. Zadevni izvršni direktorji in člani 
izvršilnega odbora se po prekinitvi 
delovnega razmerja pri upravljavcu 
prenosnega omrežja za čas vsaj treh let ne 
morejo zaposliti na nobeno delovno mesto 
v nobeni veji vertikalno integriranih 
podjetij, ki opravljajo dejavnost 
proizvodnje ali dobave.
8. Izvršni direktor in člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
nimajo deleža v katerem koli podjetju 
vertikalno integriranega podjetja, ki ni 
upravljavec prenosnega omrežja, in od 
njega ne dobivajo nadomestil. Noben del 
osebnih prejemkov izvršnega direktorja in 
članov izvršilnega odbora ni odvisen od 
dejavnosti vertikalno integriranega 
podjetja, razen od dejavnosti upravljavca 
prenosnega omrežja.
9. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ne smejo biti neposredno ali posredno 
odgovorni za vsakdanje obratovanje druge 
veje vertikalno integriranega podjetja.
10. Brez poseganja v določbe tega člena 
ima upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega 
elektroenergetskega podjetja dejansko 
pristojnost, da sprejema odločitve glede 
sredstev, ki so potrebna za upravljanje, 
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vzdrževanje ali razvoj omrežja. To ne sme 
preprečiti obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega in upravljavskega nadzora v 
zvezi z donosom sredstev v hčerinskem 
podjetju, ki ga posredno ureja člen 22c. 
To naj bi matičnemu podjetju zlasti 
omogočalo potrditev letnega finančnega 
načrta ali katerega koli drugega 
enakovrednega instrumenta upravljavca 
prenosnega omrežja in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Če matično podjetje 
ne odobri ali spremeni letnega finančnega 
načrta ali drugega enakovrednega 
finančnega načrta, odločitev o tem 
sprejme regulatorni organ. Matično 
podjetje nima pravice dajati navodil za 
vsakdanje obratovanje niti v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji daljnovodov, ki ne presegajo 
pogojev potrjenega finančnega načrta ali 
drugega enakovrednega instrumenta.
11. Predsednik nadzornega sveta ali 
upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja se ne more zaposliti 
na nobeno delovno mesto v nobenem delu 
vertikalno integriranih podjetij, ki 
opravljajo dejavnost proizvodnje ali 
dobave.
12. V nadzornih svetih ali upravnih
odborih upravljavca prenosnega omrežja 
so tudi neodvisni člani, imenovani za 
obdobje vsaj petih let. Njihovo 
imenovanje, o katerem se obvesti 
nacionalni regulatorni organ ali drug 
pristojni nacionalni javni organ, postane 
obvezujoče pod pogoji iz odstavka 5.
13. Za namene odstavka 12 se član 
nadzornega sveta ali upravnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja 
obravnava kot neodvisen, če ni v 
poslovnem ali drugem odnosu znotraj 
vertikalno integriranega podjetja, z 
njegovimi vodilnimi delničarji ali njihovo 
upravo, kar bi lahko privedlo do 
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navzkrižja interesov, ki bi vplivalo na 
njegovo presojo, zlasti:
(a) če pet let pred imenovanjem v 
nadzorni svet ali upravni odbor ni bil 
zaposlen v kateri koli veji vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnosti proizvodnje in dobave;
(b) če nima deleža v vertikalno 
integriranem podjetju ali z njim povezanih 
podjetjih, z izjemo upravljavca 
prenosnega omrežja, in od njih ne 
prejema nadomestil;
(c) če med svojim članstvom v nadzornem 
svetu ali upravnemu odboru nima 
pomembnih poslovnih odnosov s katero 
koli vejo vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti dobave 
električne energije;
(d) če ni član izvršilnega odbora podjetja, 
v katerem člane nadzornega sveta ali 
upravnega odbora imenuje vertikalno 
integrirano podjetje.
14. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo 
in izvajajo program za doseganje 
skladnosti, ki določa ukrepe, sprejete za 
onemogočanje diskriminatornega 
obnašanja. Program določa tudi posebne 
obveznosti, ki jih morajo zaposleni 
izpolniti za uresničitev tega cilja. Odobriti 
ga mora nacionalni regulatorni organ ali 
drug pristojni nacionalni javni organ. 
Skladnost s programom neodvisno 
nadzoruje nadzornik za skladnost. V 
primeru da upravljavec prenosnega 
omrežja neprimerno izvaja program za 
skladnost, je za uvedbo sankcij pristojen 
nacionalni regulatorni organ.
15. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
upravljavca prenosnih omrežij imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je odgovoren za:
(a) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
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(b) pripravo letnega poročila, v katerem so 
določeni ukrepi za izvajanje programa za 
skladnost in njegovo predložitev 
nacionalnemu regulatornemu organu;
(c) izdajanje priporočil za program za 
skladnost in njegovo izvajanje.
16. Neodvisnost nadzornika za skladnost 
je zajamčena zlasti s pogoji iz njegove 
pogodbe o zaposlitvi.
17. Nadzornik za skladnost ima možnost, 
da se redno obrača na nadzorni svet in 
upravni odbor upravljavca prenosnega 
omrežja vertikalno integriranega podjetja 
ter nacionalne regulatorne organe.
18. Nadzornik za skladnost prisostvuje 
vsem sejam nadzornega sveta ali 
upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja, kjer se obravnavajo 
naslednje zadeve:
(a) pogoji dostopa in priklopa na omrežje, 
vključno s pobiranjem plačil za dostop, 
dajatev za prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003;
(b) projekti, katerih cilj je delovanje, 
vzdrževanje in razvoj prenosnih omrežij, 
vključno z naložbami v povezave in 
priklope;
(c) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;
(d) nakup energije za pokritje energetskih 
izgub.
19. Nadzornik za skladnost med temi 
sejami prepreči diskriminatorno razkritje 
poslovno občutljivih podatkov o 
dejavnostih proizvodnje ali dobave 
nadzornemu svetu ali upravnemu odboru.
20. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
vseh pomembnih knjig, zapisov in pisarn 
upravljavca prenosnih omrežij ter do vseh 
informacij, ki jih potrebuje za ustrezno 
izvajanje svojih nalog.
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21. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
imenuje ali odstavi nadzornika za 
skladnost, če to predhodno odobri 
nacionalni regulatorni organ.
22. Upravljavci prenosnih omrežij vsaj 
vsaki dve leti pripravijo desetletni načrt za 
razvoj omrežja ter poskrbijo za učinkovite 
ukrepe za zagotavljanje njegove 
ustreznosti in zanesljivost oskrbe.
23. Desetletni razvojni načrt zlasti:

(a) udeležencem na trgu prikaže glavno 
prenosno infrastrukturo, ki bi jo bilo po 
možnosti treba zgraditi v naslednjih 
desetih letih;
(b) vsebuje vse že sprejete naložbe in 
opredeli nove, za katere je treba v 
naslednjih treh letih sprejeti odločitev o 
izvajanju.
24. Za izdelavo tega desetletnega načrta 
za razvoj omrežja vsak upravljavec 
prenosnega omrežja določi razumna 
predvidevanja o razvoju proizvodnje, 
porabe in izmenjave z drugimi državami 
ter upošteva obstoječe regionalne in 
vseevropske načrte za naložbe v omrežja. 
Upravljavec prenosnega omrežja 
pravočasno predloži pristojnemu 
nacionalnemu regulatornemu organu 
osnutek tega načrta.
25. Nacionalni regulatorni organ se na 
osnovi osnutka tega načrta odprto in 
pregledno posvetuje z vsemi pomembnimi 
uporabniki omrežja in lahko objavi izide 
postopka posvetovanja, zlasti morebitne 
naložbene potrebe.
26. Nacionalni regulativni organ oceni, 
ali osnutek desetletnega načrta za razvoj 
omrežja zajema vse potrebne naložbe, ki 
so bile opredeljene med posvetovanjem. 
Organ lahko od upravljavca prenosnega 
omrežja zahteva, da spremeni svoj 
osnutek.
27. Če upravljavec prenosnega omrežja 
zavrne izvedbo posamezne naložbe, 
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navedene v desetletnem načrtu za razvoj 
omrežja, ki naj bi bila izvedena v 
naslednjih treh letih, države članice 
zagotovijo, da ima nacionalni regulatorni 
organ ali drug pristojni nacionalni javni 
organ pristojnost:
(a) z vsemi pravnimi sredstvi zahtevati od 
upravljavca prenosnega omrežja, naj 
izvede svoje naložbene obveznosti z 
uporabo lastnih finančnih zmogljivosti;
(b) pozvati neodvisne vlagatelje, naj 
sodelujejo na razpisu za potrebne naložbe 
v prenosno omrežje, pri tem pa lahko 
upravljavca prenosnega omrežja obveže, 
da:
– privoli v financiranje s tretje strani;

– sprejme, da gradbena dela izvede tretja 
stran in da se zgradijo nove naprave;
– sprejme upravljanje teh novih naprav.

Ustrezno finančno ureditev mora odobriti 
nacionalni regulatorni organ ali drug 
pristojni nacionalni organ. V obeh 
primerih ureditev tarif omogoča, da 
prihodki pokrivajo stroške teh naložb.
28. Pristojni nacionalni javni organ 
nadzoruje in ocenjuje izvajanje 
naložbenega načrta.
29. Upravljavci prenosnega omrežja so 
dolžni vzpostaviti in objaviti pregledne in 
učinkovite postopke za nediskriminatoren 
priklop novih elektrarn na omrežje. Te 
postopke odobrijo nacionalni regulatorni 
organi ali drugi pristojni nacionalni javni 
organi.
30. Upravljavec prenosnega omrežja ne 
more zavrniti priklopa nove elektrarne 
zaradi morebitnih prihodnjih omejitev 
razpoložljivih omrežnih zmogljivosti, na 
primer preobremenjenosti v oddaljenih 
delih prenosnega omrežja. Upravljavci 
prenosnih omrežij so dolžni priskrbeti vse 
potrebne informacije.
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31. Upravljavci prenosnih omrežij nimajo 
pravice zavrniti novega priključnega 
mesta samo zaradi dodatnih stroškov, ki bi 
jih povzročilo novo priključno mesto 
zaradi potrebnega povečanja zmogljivosti 
v delih omrežja v bližini tega novega 
priključnega mesta.“

Or. en

Obrazložitev

Države članice, ki niso uvedle ločevanja lastništva, imajo priložnost za nadaljnjo 
liberalizacijo svojih trgov, ne da bi morale za to uporabiti ločevanje lastništva.

Predlog spremembe 268
Nicole Fontaine

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 8ba

Učinkovito in uspešno ločevanje 
prenosnih omrežij

I. Sredstva, oprema, osebje in identiteta 

1. Upravljavcem prenosnih omrežij so na 
voljo vsi človeški, fizični in finančni viri 
vertikalno integriranega podjetja, ki so 
potrebni za običajno dejavnost prenosa 
električne energije, zlasti: 
(a) upravljavcu prenosnega omrežja so na 
voljo sredstva, ki so potrebna za običajno 
dejavnost prenosa električne energije; 
(b) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposli osebje, ki ga potrebuje za običajno 
dejavnost prenosa električne energije; 
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(c) najem osebja in zagotavljanje storitev 
iz katerekoli veje vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje 
ali dobave, ali za vejo takšnega podjetja, je 
omejen na primere, v katerih ni mogoče 
diskriminatorno ravnanje in ga morajo 
potrditi nacionalni regulatorni organi, da 
bi se izključilo tveganje glede konkurence 
in navzkrižja interesov;
(d) ustrezni finančni viri so pravočasno 
na voljo za prihodnje naložbene projekte.
2. Dejavnosti, ki so opredeljene kot nujne 
za redno dejavnost prenosa električne 
energije in so omenjene v odstavku 1, 
zajemajo vsaj: 
– zastopanost upravljavca prenosnega 
omrežja in stike s tretjimi stranmi ter 
nacionalnimi regulativnimi organi,
– odobritve in upravljanje dostopa tretjih 
strani do omrežja,
– pobiranje plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja,
– naložbeno načrtovanje, ki dolgoročno 
omogoča, da lahko omrežje zadosti 
razumnemu povpraševanju, in zagotavlja 
zanesljivost oskrbe,
– pravne storitve,

– računovodske in 
informacijskotehnološke storitve.
3. Pravna oblika upravljavcev prenosnih 
omrežij je delniška družba.
4. Upravljavec prenosnega omrežja ima 
lastno pravno osebnost, ki se občutno 
razlikuje od vertikalno integriranega 
podjetja, z ločenim trženjem, 
komunikacijo in prostori.
5. Računovodske izkaze upravljavcev 
prenosnih omrežij pregleduje revizor, ki 
ne pregleduje vertikalno integriranega 
podjetja in vseh z njim povezanih podjetij. 
II. Neodvisnost uprave upravljavcev 
prenosnih omrežij, izvršnega 
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direktorja/izvršilnega odbora 
6. Odločitve o imenovanju in predčasni 
prekinitvi delovnega razmerja izvršnega 
direktorja in članov izvršilnega odbora 
upravljavca prenosnih omrežij ter o 
sklenitvi ali predčasnem prenehanju 
ustreznih pogodb o zaposlitvi s temi 
osebami se sporočijo nacionalnemu 
regulatornemu organu ali kateremu koli 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
javnemu organu. Te odločitve in pogodbe 
lahko postanejo obvezujoče le, če 
nacionalni regulatorni organ ali kateri 
koli drug pristojni nacionalni javni organ 
v treh tednih od prejema sporočila ne 
uporabi svoje pravice veta. Veto se lahko 
uporabi, če imenovanje in sklenitev 
ustrezne pogodbe zbuja resne pomisleke v 
zvezi s profesionalno neodvisnostjo 
imenovanega izvršnega direktorja ali 
člana izvršilnega odbora. V primeru 
predčasne prekinitve delovnega razmerja 
in ustrezne pogodbe s temi osebami, lahko 
nacionalni regulatorni organ ali kateri 
koli drug pristojni nacionalni javni organ 
uporabi pravico veta, če se pojavijo resni 
pomisleki v zvezi z osnovo in obrazložitvijo 
takšne prekinitve.
7. Pravica do pritožbe pri nacionalnem 
regulatornem organu ali drugem 
pristojnem nacionalnem javnem organu 
ali sodišču se izvršnemu direktorju ali 
članu izvršilnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja odobri v primeru 
predčasne prekinitve njihovega delovnega 
razmerja. 

8. Izvršni direktorji/člani izvršilnega 
odbora se po prekinitvi delovnega 
razmerja pri upravljavcu prenosnega 
omrežja za čas vsaj treh let ne morejo 
zaposliti v nobeni veji vertikalno 
integriranih podjetij, ki opravljajo 
dejavnost proizvodnje ali dobave. 

9. Izvršni direktor/člani izvršilnega 
odbora nimajo deleža v katerem koli 
podjetju vertikalno integriranega podjetja, 
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ki ni upravljavec prenosnega omrežja, in 
od njega ne dobivajo nadomestil. Noben 
del osebnih prejemkov izvršnega 
direktorja/članov izvršilnega odbora ni 
odvisen od dejavnosti vertikalno 
integriranega podjetja, razen od 
dejavnosti upravljavca prenosnega 
omrežja. 

10. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ne smejo biti  neposredno ali posredno 
odgovorni za vsakdanje obratovanje druge 
veje vertikalno integriranega podjetja.

11. Brez poseganja v zgornje določbe ima 
upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega 
elektroenergetskega podjetja dejansko 
pristojnost, da sprejema odločitve glede 
sredstev, ki so potrebna za upravljanje, 
vzdrževanje ali razvoj omrežja. To ne sme 
preprečiti obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega in upravljavskega nadzora v 
zvezi z donosom sredstev v hčerinskem 
podjetju, ki ga posredno ureja člen 22c. 
To naj bi matičnemu podjetju zlasti 
omogočalo potrditev letnega finančnega 
načrta ali katerega koli drugega 
enakovrednega instrumenta upravljavca 
prenosnega omrežja in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matično podjetje 
nima pravice dajati navodil v zvezi z 
vsakdanjim obratovanjem niti v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji daljnovodov, ki ne presegajo 
pogojev potrjenega finančnega načrta ali 
drugega enakovrednega instrumenta.

III. Nadzorni svet/upravni odbor

12. Predsednik nadzornega 
sveta/upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja ne sodeluje v nobeni 
veji vertikalno integriranega podjetja, ki 
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opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.

13. V nadzornih svetih/upravnih odborih
upravljavcev prenosnih omrežij so tudi
neodvisni člani, imenovani za obdobje 
vsaj petih let. Njihovo število določi 
pristojni organ, tako da zagotovi, da 
proizvajalci ali dobavitelji električne 
energije posamezno ali skupaj ne 
predstavljajo večine v nadzornem 
svetu/upravnem odboru upravljavca 
prenosnih omrežij. Imenovanje članov 
nadzornega sveta/upravnega odbora, o 
katerem se obvesti nacionalni regulatorni 
organ ali kateri koli drug pristojni 
nacionalni javni organ, postane 
obvezujoče pod pogoji iz odstavka 6. 

14. Za namene odstavka 13 se član 
nadzornega sveta/upravnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja 
obravnava kot neodvisen, če ni v 
poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno 
integriranim podjetjem, z njegovimi 
vodilnimi delničarji ali njihovo upravo, 
kar bi lahko privedlo do navzkrižja 
interesov, ki bi vplivalo na njegovo 
presojo, zlasti:

(a) če pet let pred imenovanjem v 
nadzorni svet ali upravni odbor ni bil 
zaposlen v kateri koli veji vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnosti proizvodnje in dobave;

(b) če nima deleža v vertikalno 
integriranem podjetju ali z njim povezanih 
podjetjih, z izjemo upravljavca 
prenosnega omrežja, in od njih ne 
prejema nadomestil;

(c) če med svojim članstvom v nadzornem 
svetu/upravnemu odboru nima 
pomembnih poslovnih odnosov s katero 
koli vejo vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti dobave 
energije;

(d) če ni član izvršilnega odbora podjetja, 
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v katerem člane nadzornega 
sveta/upravnega odbora imenuje 
vertikalno integrirano podjetje. 

IV. Nadzornik za skladnost

15. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo 
in izvajajo program za doseganje 
skladnosti, ki določa ukrepe, sprejete za 
onemogočanje diskriminatornega 
obnašanja in za določanje zadovoljstva 
uporabnikov s kakovostjo storitev 
upravljavca prenosnih omrežij, cenami 
njegovih storitev in njegovim 
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. 
Program določa tudi posebne obveznosti, 
ki jih morajo zaposleni pri upravljavcu 
prenosnega omrežja izpolniti za 
uresničitev tega cilja. Program mora 
odobriti nacionalni regulatorni organ ali 
drug pristojni nacionalni javni organ. 
Skladnost programa nedovisno nadzoruje 
nadzornik za skladnost. V primeru da 
upravljavec prenosnega omrežja 
neprimerno izvaja program za skladnost, 
je za uvedbo sankcij pristojen nacionalni 
regulatorni organ.

16. Izvršni direktor/izvršilni odbor 
upravljavca prenosnih omrežij imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je odgovoren za:

(a) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;

(b) pripravo letnega poročila, v katerem so 
določeni ukrepi za izvajanje programa za 
skladnost in njegovo predložitev 
nacionalnemu regulatornemu organu;

(c) izdajanje priporočil za program za 
skladnost in njegovo izvajanje. 

17. Neodvisnost nadzornika za skladnost 
je zajamčena zlasti s pogoji iz njegove 
pogodbe o zaposlitvi.
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18. Nadzornik za skladnost ima možnost, 
da se redno obrača na nadzorni 
svet/upravni odbor upravljavca 
prenosnega omrežja in vertikalno 
integriranega podjetja ter nacionalne 
regulatorne organe.

19. Nadzornik za skladnost prisostvuje 
vsem sejam nadzornega sveta/upravnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja, 
kjer se obravnavajo naslednje zadeve:

(a) pogoji dostopa in priklopa na omrežje, 
vključno s pobiranjem plačil za dostop, 
dajatev za prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003; 

(b) projekti, katerih cilj je delovanje, 
vzdrževanje in razvoj prenosnih omrežij, 
vključno z naložbami v povezave in 
priklope; 

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

(d) nakup energije za pokritje energetskih 
izgub.

20. Nadzornik za skladnost med temi 
sejami prepreči diskriminatorno razkritje 
poslovno koristnih podatkov o dejavnostih 
proizvodnje ali dobave nadzornemu 
svetu/upravnemu odboru. 

21. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
vseh pomembnih knjig, zapisov in pisarn 
upravljavca prenosnih omrežij ter do vseh 
informacij, ki jih potrebuje za ustrezno 
izpolnitev svojih nalog. 
Izvršni direktor/izvršilni odbor imenuje ali 
odstavi nadzornika za skladnost, samo če 
to predhodno odobri nacionalni 
regulatorni organ.“

Or. en



PE404.394v02-00 46/99 AM\718659SL.doc

SL

Obrazložitev

Ta predlog spremembe prevzema alternativno rešitev učinkovitega in uspešnega ločevanja. 
Predlaga se, da bi število neodvisnih članov, ki se imenujejo v nadzorni svet ali upravni odbor 
upravljavca prenosnega omrežja, določil pristojni organ, da posamezni proizvajalci ali 
dobavitelji električne energije ne bi mogli dobiti več kot polovice sedežev v svetu ali odboru. 
Pomembnejšo vlogo dobi nadzornik za skladnost, ki skrbi, da upravljavci prenosnega omrežja 
izpolnjujejo potrebe potrošnikov po najugodnejši ceni.

Predlog spremembe 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 8ba

Učinkovito in uspešno ločevanje 
prenosnih omrežij

I. Sredstva, oprema, osebje in identiteta

Upravljavcem prenosnih omrežij so na 
voljo vsi človeški, fizični in finančni viri 
vertikalno integriranega podjetja, ki so 
potrebni za običajno dejavnost prenosa 
električne energije, zlasti: 

(a) upravljavcu prenosnega omrežja so na 
voljo sredstva, ki so potrebna za običajno 
dejavnost v zvezi z električno energijo; 

(b) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposli osebje, ki ga potrebuje za običajno 
dejavnost prenosa električne energije;  

(c) najem osebja in zagotavljanje storitev 
iz katerekoli veje vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje 
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ali dobave, ali za vejo takšnega podjetja, je 
omejen na primere, v katerih ni mogoče 
diskriminatorno ravnanje in ga morajo 
potrditi nacionalni regulatorni organi, da 
bi se izključilo tveganje glede konkurence 
in navzkrižja interesov;

(d) ustrezni finančni viri so pravočasno 
na voljo za prihodnje naložbene projekte.

2. Dejavnosti, ki so opredeljene kot nujne 
za redno dejavnost prenosa električne 
energije in so omenjene v odstavku 1, 
zajemajo vsaj: 

(a) zastopanost upravljavca prenosnega 
omrežja in stike s tretjimi stranmi ter 
nacionalnimi regulativnimi organi;

(b) odobritve in upravljanje dostopa tretjih 
strani do omrežja;

(c) pobiranje plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003;

(d) obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja;

(e) naložbeno načrtovanje, ki dolgoročno 
omogoča, da lahko omrežje zadosti 
razumnemu povpraševanju, in zagotavlja 
zanesljivost oskrbe;

(f) pravne storitve;

(g) računovodske in 
informacijskotehnološke storitve.

3. Pravna oblika upravljavcev prenosnih 
omrežij je delniška družba. 

4. Upravljavec prenosnega omrežja ima 
lastno pravno osebnost, ki se občutno 
razlikuje od vertikalno integriranega 
podjetja, z ločenim trženjem, 
komunikacijo in prostori.
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5. Računovodske izkaze upravljavcev 
prenosnih omrežij pregleduje revizor, ki 
ne pregleduje vertikalno integriranega 
podjetja in vseh z njim povezanih podjetij. 

II. Neodvisnost uprave upravljavcev 
prenosnih omrežij, izvršnega 
direktorja/izvršilnega odbora 

6. Odločitve o imenovanju in vsaki 
predčasni prekinitvi delovnega razmerja 
izvršnega direktorja/članov izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnih omrežij ter 
sklenitev ali predčasno prenehanje 
ustreznih pogodb o zaposlitvi s temi 
osebami se sporočijo nacionalnemu 
regulatornemu organu ali kateremu koli 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
javnemu organu. Te odločitve in pogodbe 
laho postanejo obvezujoče le, če 
nacionalni regulatorni organ ali kateri 
koli drug pristojni nacionalni javni organ 
v treh tednih od prejema sporočila ne 
uporabi svoje pravice veta. Veto se lahko 
uporabi v primeru imenovanja in 
sklenitve ustrezne pogodbe, ko se pojavijo 
resni pomisleki v zvezi s profesionalno 
neodvisnostjo imenovanega izvršnega 
direktorja/člana izvršilnega odbora. V 
primeru predčasne prekinitve delovnega 
razmerja in ustrezne pogodbe o zaposlitvi 
z izvršnim direktorjem/članom izvršilnega 
odbora, lahko nacionalni regulatorni 
organ ali kateri koli drug pristojni 
nacionalni javni organ uporabi pravico 
veta, če se pojavijo resni pomisleki v zvezi 
z osnovo in obrazložitvijo takšne 
prekinitve. 

7. Pravica do pritožbe pri regulatornem 
organu ali drugem pristojnem 
nacionalnem javnem organu ali sodišču 
se izvršnemu direktorju ali članu 
izvršilnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja odobri v primeru 
predčasne prekinitve njihovega delovnega 
razmerja. 
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8. Izvršni direktorji/člani izvršilnega 
odbora se po prekinitvi delovnega 
razmerja pri upravljavcu prenosnega 
omrežja za čas vsaj treh let ne morejo 
zaposliti v nobeni veji vertikalno 
integriranih podjetij, ki opravljajo 
dejavnost proizvodnje ali dobave. 

9. Izvršni direktor/člani izvršilnega 
odbora nimajo deleža v katerem koli 
podjetju vertikalno integriranega podjetja, 
ki ni upravljavec prenosnega omrežja, in 
od njega ne dobivajo nadomestil. Noben 
del njegovih/njihovih osebnih prejemkov 
ni odvisen od dejavnosti vertikalno 
integriranega podjetja, razen od 
dejavnosti upravljavca prenosnega 
omrežja. 

10. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ne smejo biti neposredno ali posredno 
odgovorni za vsakdanje obratovanje druge 
veje vertikalno integriranega podjetja.

11. Brez poseganja v zgornje določbe ima 
upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega 
elektroenergetskega podjetja dejansko 
pristojnost, da sprejema odločitve glede 
sredstev, ki so potrebna za upravljanje, 
vzdrževanje ali razvoj omrežja. To ne sme 
preprečiti obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega in upravljavskega nadzora v 
zvezi z donosom sredstev v hčerinskem 
podjetju, ki ga posredno ureja člen 22c. 
To naj bi matičnemu podjetju zlasti 
omogočalo potrditev letnega finančnega 
načrta ali katerega koli drugega 
enakovrednega instrumenta upravljavca 
prenosnega omrežja in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matično podjetje 
nima pravice dajati navodil v zvezi z 
vsakdanjim obratovanjem niti v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
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nadgradnji daljnovodov, ki ne presegajo 
pogojev potrjenega finančnega načrta ali 
drugega enakovrednega instrumenta.

III. Nadzorni svet/upravni odbor
12. Predsednik nadzornega 
sveta/upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja ne sodeluje v nobeni 
veji vertikalno integriranega podjetja, ki 
opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.
13. V nadzornih svetih/upravnih odborih
upravljavcev prenosnih omrežij so tudi
neodvisni člani, imenovani za obdobje 
vsaj petih let. Njihovo imenovanje, o 
katerem se obvesti nacionalni regulatorni 
organ ali drug pristojni nacionalni javni 
organ, postane obvezujoče pod pogoji iz 
odstavka 6. 
14. Za namene odstavka 13 se član 
nadzornega sveta/upravnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja 
obravnava kot neodvisen, če ni v 
poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno 
integriranim podjetjem, z njegovimi 
vodilnimi delničarji ali njihovo upravo, 
kar bi lahko privedlo do navzkrižja 
interesov, ki bi vplivalo na njegovo 
presojo, zlasti:
(a) če pet let pred imenovanjem v 
nadzorni svet/upravni odbor ni bil 
zaposlen v kateri koli veji vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnosti proizvodnje in dobave;
(b) če nima deleža v vertikalno 
integriranem podjetju ali z njim povezanih 
podjetjih, z izjemo upravljavca 
prenosnega omrežja, in od njih ne 
prejema nadomestil;
(c) če med svojim članstvom v nadzornem 
svetu/upravnemu odboru nima 
pomembnih poslovnih odnosov s katero 
koli vejo vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti dobave 
energije;
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(d) če ni član izvršilnega odbora podjetja, 
v katerem člane nadzornega 
sveta/upravnega odbora imenuje 
vertikalno integrirano podjetje. 
IV. Nadzornik za skladnost
15. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo 
in izvajajo program za doseganje 
skladnosti, ki določa ukrepe, sprejete za 
onemogočanje diskriminatornega 
obnašanja. Program določa tudi posebne 
obveznosti, ki jih morajo zaposleni pri 
upravljavcu prenosnega omrežja izpolniti 
za uresničitev tega cilja. Program mora 
odobriti nacionalni regulatorni organ ali 
drug pristojni nacionalni javni organ. 
Skladnost programa nedovisno nadzoruje 
nadzornik za skladnost. V primeru da 
upravljavec prenosnega omrežja 
neprimerno izvaja program za skladnost, 
je za uvedbo sankcij pristojen nacionalni 
regulatorni organ.
16. Izvršni direktor/izvršilni odbor 
upravljavca prenosnih omrežij imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je odgovoren za:
(a) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
(b) pripravo letnega poročila, v katerem so 
določeni ukrepi za izvajanje programa za 
skladnost in njegovo predložitev 
nacionalnemu regulatornemu organu;
(c) izdajanje priporočil za program za 
skladnost in njegovo izvajanje. 
17. Neodvisnost nadzornika za skladnost 
je zajamčena zlasti s pogoji iz njegove 
pogodbe o zaposlitvi.
18. Nadzornik za skladnost ima možnost, 
da se redno obrača na nadzorni 
svet/upravni odbor upravljavca 
prenosnega omrežja in vertikalno 
integriranega podjetja ter nacionalne 
regulatorne organe. 
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19. Nadzornik za skladnost prisostvuje 
vsem sejam nadzornega sveta ali 
upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja, kjer se obravnavajo 
naslednje zadeve:
(a) pogoji dostopa in priklopa na omrežje, 
vključno s pobiranjem plačil za dostop, 
dajatev za prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003; 
(b) projekti, katerih cilj je delovanje, 
vzdrževanje in razvoj prenosnih omrežij, 
vključno z naložbami v povezave in 
priklope; 
(c) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;
(d) nakup energije za pokritje energetskih 
izgub.
20. Nadzornik za skladnost med temi 
sejami prepreči diskriminatorno razkritje 
poslovno koristnih podatkov o dejavnostih 
proizvodnje ali dobave nadzornemu 
svetu/upravnemu odboru. 
21. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
vseh pomembnih knjig, zapisov in pisarn 
upravljavca prenosnih omrežij ter do vseh 
informacij, ki jih potrebuje za ustrezno 
izpolnitev nalog. 
22. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
imenuje ali odstavi nadzornika za 
skladnost, samo če to predhodno odobri 
nacionalni regulatorni organ.“

Or. en

Obrazložitev

To zagotavlja učinkovito ločitev brez poseganja v lastništvo. Upravljavcem prenosnega 
omrežja bo zagotovljena strukturna in finančna neodvisnost od proizvodnje vrertilkalno 
integriranih podjetij. Nevtralnost upravljavcev prenosnega omrežja bodo nadzorovali 
nacionalni regulatorni organ, nadzornik za skladnost in revizor. Drug steber pri tej možnosti 
predstavljajo učinkovite sankcije za regulatorje, ki upravljavcem prenosnega omrežja 
onemogočajo preprečevanje naložb v omrežja, hkrati pa omogočajo nediskriminatoren dostop 
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za nove projekte elektrarn (glej predlog spremembe 4, člen 9 spodaj).

Predlog spremembe 270
Mechtild Rothe

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi dolgoročno sposobnost 
omrežja za izpolnjevanje razumnih potreb 
po prenosu električne energije, v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih upravlja, 
vzdržuje in razvija varna, zanesljiva in 
učinkovita prenosna omrežja z 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbuja energetsko učinkovitost ter 
raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije.

(a) zagotovi dolgoročno sposobnost 
omrežja za izpolnjevanje razumnih potreb 
po prenosu električne energije, v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih upravlja, 
vzdržuje in razvija varna, zanesljiva in 
učinkovita prenosna omrežja z 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbuja energetsko učinkovitost ter 
raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije.

Or. en

Obrazložitev

EU se je zavezala, da bo do leta 2020 uporabljala 20 % obnovljive energije. Za izpolnitev 
tega cilja je treba spodbujati izključno obnovljivo energijo, ne da bi to slabili z 
neopredeljenim konceptom „nizkoogljične tehnologije”.

Predlog spremembe 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi dolgoročno sposobnost 
omrežja za izpolnjevanje razumnih potreb 

(a) zagotovi dolgoročno sposobnost 
omrežja za izpolnjevanje razumnih potreb 
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po prenosu električne energije, v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih upravlja, 
vzdržuje in razvija varna, zanesljiva in 
učinkovita prenosna omrežja z 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbuja energetsko učinkovitost ter 
raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije.

po prenosu električne energije, v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih upravlja, 
vzdržuje in razvija varna, zanesljiva in 
učinkovita prenosna omrežja z 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbuja energetsko učinkovitost ter 
raziskave in inovacije v zvezi z 
povezovanjem obnovljivih virov energije 
in priključenih elektrarn v sistem omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Funkcija upravljavca prenosnega omrežja je zagotoviti njegovo dolgoročno zmogljivost, zato 
da izpolnjuje zahteve, ki mu jih nalagajo ekonomski in okoljski pogoji, ne pa raziskovati 
posebne tehnologije oskrbe.

Predlog spremembe 272
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi dolgoročno sposobnost 
omrežja za izpolnjevanje razumnih potreb 
po prenosu električne energije, v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih upravlja, 
vzdržuje in razvija varna, zanesljiva in 
učinkovita prenosna omrežja z 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbuja energetsko učinkovitost ter 
raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije.

(a) zagotovi dolgoročno sposobnost 
omrežja za izpolnjevanje razumnih potreb 
po prenosu električne energije, v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih upravlja, 
vzdržuje in razvija varna, zanesljiva in 
učinkovita prenosna omrežja z 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbujanja energetske učinkovitosti ter 
raziskav in inovacij, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije; na osnovi postopnega 
časovnega okvira ter v dogovoru z 
nacionalnimi regulatornimi organi in 
agencijo je treba s posebno uporabo 
informacijskih tehnologij v 10 letih razviti 



AM\718659SL.doc 55/99 PE404.394v02-00

SL

inteligentna omrežja; pri njihovem 
razvoju je upravljavec prenosnega 
omrežja odgovoren za načrtovanje 
(vključno s postopkom za izdajo 
energetskega dovoljenja), izgradnjo in 
začetek obratovanja nove infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj inteligentnih omrežij bo spodbujal okoljsko ozaveščeno ravnanje in izboljšal vlogo 
odjemalcev pri njihovem pozitivnem vplivanju na trg. Odgovornosti je treba jasno razmejiti, 
da bo vsak poznal svoje naloge.

Predlog spremembe 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V členu 9 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim:
„(c) uravnava energijske tokove na 
omrežju ob upoštevanju izmenjave z 
drugimi povezanimi omrežji. Zato je 
upravljavec prenosnega omrežja 
odgovoren za zagotovitev varnega, 
zanesljivega in učinkovitega 
elektroenergetskega sistema in s tem 
zagotavlja razpoložljivost vseh 
potrebnih sistemskih storitev, vključno s 
tistimi, ki se izvajajo kot odziv na 
povpraševanje, če je takšna 
razpoložljivost neodvisna od vseh drugih 
prenosnih omrežij, s katerimi je njegov 
sistem povezan;

Or. en
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(V člen 9, točka (c) Direktive 2003/54/ES se vključi koncept "odziva na povpraševanje".)

Obrazložitev

Da bi se izboljšala energetska učinkovitost, je pomembno, da potrošniki sodelujejo na trgih 
sistemskih storitev, zlasti če lahko zmanjšajo povpraševanje in tako preprečijo porast 
proizvodnje.

Predlog spremembe 274
Šarūnas Birutis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V členu 9 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim:
„(c) uravnava energijske tokove na 
omrežju na osnovi skupnih regionalnih 
standardov in ob upoštevanju izmenjave 
z drugimi povezanimi omrežji. Zato je 
upravljavec prenosnega omrežja 
odgovoren za zagotovitev varnega, 
zanesljivega in učinkovitega 
elektroenergetskega sistema in s tem 
zagotavlja razpoložljivost ter izvajanje 
vseh potrebnih sistemskih storitev na 
regionalni ravni na osnovi skupnih 
standardov, če je takšna razpoložljivost 
neodvisna od vseh drugih prenosnih 
omrežij, s katerimi je njegov sistem 
povezan;”

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 9(c) Direktive 2003/54/ES s spremembo nekaterih delov 
obstoječega besedila)

Obrazložitev

Treba si je bolj prizadevati za učinkovito sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij na 
regionalni ravni, ki bi se morali na tej ravni dogovoriti za skupne standarde. Tako bi 
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odpravili sedanje pomanjkljivosti, ki izhajajo iz nacionalnih standardov, in olajšali tržne 
dejavnosti.

Predlog spremembe 275
Šarūnas Birutis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V členu 9 se točka (d) nadomesti z 
naslednjim:
„(d) zagotovi upravljavcu katerega koli 
drugega omrežja, s katerim je njegovo 
omrežje povezano, potrebne informacije 
za zagotovitev varnega in učinkovitega 
obratovanja in skladnega delovanja 
povezanih omrežij, tako da te informacije 
skupaj uporabljata in se sporazumeta za 
skupne standarde delovanja, vzdrževanja 
in razvoja omrežja;“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 9(d) Direktive 2003/54/ES s spremembo nekaterih delov 
obstoječega besedila)

Obrazložitev

Treba si je prizadevati, da bodo upravljavci prenosnih omrežij na regionalni ravni bolje 
sodelovali in se na tej ravni dogovarjali za skupne standarde. Tako bi odpravili sedanje 
pomanjkljivosti, ki izhajajo iz nacionalnih standardov, in olajšali tržne dejavnosti.

Predlog spremembe 276
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 9 – točka (f)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) V členu 9 se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
„(f) uporabnikom omrežja na osnovi 
skupnih standardov zagotovi informacije, 
ki jih potrebujejo za učinkovit dostop do 
omrežja.”

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 9(f) Direktive 2003/54/ES s spremembo nekaterih delov 
obstoječega besedila)

Obrazložitev

Treba si je prizadevati, da bodo upravljavci prenosnih omrežij na regionalni ravni bolje 
sodelovali in se na tej ravni dogovarjali za skupne standarde. Tako bi odpravili sedanje 
pomanjkljivosti, ki izhajajo iz nacionalnih standardov, in olajšali tržne dejavnosti.

Predlog spremembe 277
Mechtild Rothe

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6d) V členu 9 se dodata naslednji točki:
„(fa) zagotovi razvoj dobro povezanega 
evropskega omrežja, zlasti ob upoštevanju 
izgradnje inteligentnega evropskega 
omrežja na morju.”

Or. en

(Dopis nove točke (fa) k členu 9 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Poleg blažitve spremenljivosti lahko medsebojna povezanost zmanjša stroške uravnav, 
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spodbuja pravo konkurenco in podpira razvoj inteligentnega evropskega omrežja. Glede na 
prednostni projekt TEN-E Evropske unije za izkoriščanje energije vetra na Baltskem in 
Severnem morju ter potencialnih evropskih virov energije vetra na morju morajo upravljavci 
prenosnih omrežij zagotoviti razvoj inteligentnega evropskega omrežja na morju.”

Predlog spremembe 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6d) V člen 9 se vstavi naslednja točka:
„(fa) izdela oceno primernosti 
električnega omrežja, katere rezultate je 
treba upoštevati pri evropski oceni iz 
Uredbe (ES) št. 1228/2003.” 

Or. fr

(Dopis nove točke (fa) k členu 9 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih omrežij morajo oceniti razmerje med dobavo in povpraševanjem, da 
lahko ugotavljajo primernost proizvodnih zmogljivosti glede na rastoče povpraševanje. Ta 
naloga je pogoj, da lahko skupina upravljavcev prenosnih omrežij na evropski ravni oblikuje 
oceno za celotno Unijo.

Predlog spremembe 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6d) V člen 9 se vstavi naslednja točka:
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„(fa) čim bolj poveča zmogljivost prenosa, 
ki se ponuja na trgu, ter pri dodeljevanju 
in prekinjanju zmogljivosti na obeh strani 
meje ne dela razlik med dobavitelji znotraj 
in zunaj matične države.”

Or. en

(Dopis nove točke (fa) k členu 9 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Naloge upravljavcev prenosnih omrežij je treba okrepiti, da se zagotovi čim boljša in 
nediskriminatorna izkoriščenost obstoječih zmogljivosti ter zgradi nova infrastruktura, kadar 
to zahteva trg. Te spremembe so bistvene za povezovanje evropskega energetskega trga v 
celoto.

Predlog spremembe 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6e) V člen 9 se vstavi naslednja točka:
„(fb) oblikuje program vzdrževanja za 
upravljavce prenosnega omrežja, da se 
zagotovi primerna kakovost dobave. 
Ravnanje v skladu s tem programom 
morajo nadzorovati pristojni nacionalni 
javni organi.” 

Or. fr

(Dopis nove točke (fb) k členu 9 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih omrežij bi morali oblikovati program za vzdrževanja omrežja, ki bi bil 
pod nadzorom pristojnih javnih organov. Program bi zagotavljal ustrezno vzdrževanje in 
ohranjanje dobrega stanja infrastrukture.
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Predlog spremembe 281
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V člen 9 se vstavi naslednji odstavek:
„Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
pri izvajanju svojih nalog zagotovi, da se 
ustrezno upoštevajo koristi za regijo, v 
kateri deluje. Brez poseganja v pravice 
delničarjev v zvezi z donosnostjo naložb in 
zagotavljanjem pravičnosti so odločitve o 
dejavnostih in naložbah, ki jih sprejme 
upravljavec prenosnega omrežja, po 
členih 2c in 2d Uredbe (ES) št. 1228/2003, 
skladne s skupnostnimi in regionalnimi 
naložbenimi načrti ter podpirajo razvoj 
trga in tržnega povezovanja ter vsaj na 
regionalni ravni pospešujejo porast 
družbenoekonomske blaginje.

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 1a v členu 9 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Namen te nove določbe je zagotoviti, da upravljavci prenosnih omrežij vedno prednostno 
obravnavajo potrebe regije, v kateri delujejo. Zagotoviti bi morali zlasti izboljšanje 
družbenoekonomske blaginje v regiji in tudi zunaj njenih meja (križem regij).
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Predlog spremembe 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 g (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 9 –odstavki 1a do 1k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6g) V člen 9 se vstavijo naslednji 
odstavki:
„Upravljavci prenosnih omrežij vsaj vsaki 
dve leti pripravijo desetletni načrt za 
razvoj omrežja ter poskrbijo za učinkovite 
ukrepe za zagotavljanje njegove 
ustreznosti in zanesljivost oskrbe.
Desetletni razvojni načrt zlasti:
a) udeležencem na trgu prikaže glavno 
prenosno infrastrukturo, ki naj bi se 
zgradila v naslednjih desetih letih,
b) vsebuje vse že sprejete naložbe in 
opredeli nove, v zvezi s katerimi je treba v 
naslednjih treh letih sprejeti odločitev o 
izvajanju. 
Za pripravo tega desetletnega načrta za 
razvoj omrežja vsak upravljavec 
prenosnega omrežja določi razumna 
predvidevanja o razvoju proizvodnje, 
porabe in izmenjave z drugimi državami 
ter upošteva obstoječe regionalne in 
vseevropske načrte za naložbe v omrežja. 
Upravljavci prenosnih omrežij pravočasno 
predložijo pristojnemu nacionalnemu 
organu osnutek tega načrta.
Pristojni nacionalni organ se na osnovi 
osnutka odprto in pregledno posvetuje z 
vsemi pomembnimi uporabniki omrežja in 
lahko objavi izide postopka posvetovanja, 
zlasti morebitne naložbene potrebe. 
Pristojni nacionalni organ oceni, ali 
osnutek desetletnega načrta za razvoj 
omrežja zajema vse potrebne naložbe, ki 
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so bile opredeljene med posvetovanjem. 
Upravljavca prenosnega omrežja lahko 
obveže , da spremeni osnutek načrta.
Pristojni nacionalni organ je lahko 
nacionalni regulatorni organ, drugi 
pristojni nacionalni javni organ ali 
pooblaščenec za razvoj omrežja, ki ga 
določi upravljavec prenosnega omrežja. 
Pri slednjem upravljavec prenosnega 
omrežja pristojnemu nacionalnemu 
javnemu organu predloži v sprejetje 
osnutke statuta, seznama članov in 
poslovnika.
Če upravljavec prenosnega omrežja 
zavrne izvedbo posamezne naložbe, 
navedene v desetletnem načrtu za razvoj 
omrežja, ki naj bi bila izvedena v
naslednjih treh letih, države članice 
zagotovijo, da ima nacionalni regulatorni 
organ ali drug pristojni nacionalni javni 
organ pristojnost:
a) z vsemi pravnimi sredstvi zahtevati od 
upravljavca prenosnega omrežja, naj 
izvede svoje naložbene obveznosti z 
uporabo lastnih finančnih zmogljivosti, 
ali
b) pozvati neodvisne vlagatelje, naj 
sodelujejo na razpisu za potrebne naložbe 
v prenosno omrežje, pri tem pa lahko 
upravljavca prenosnega omrežja obveže, 
da:
(i) privoli v financiranje s tretje strani, 
(ii) privoli v to, da gradnjo izvede tretja 
stran ali da sam zgradi ustrezne nove 
naprave, in
(iii) upravlja ustrezne nove naprave. 
Ustrezno finančno ureditev mora odobriti 
nacionalni regulatorni organ ali drug 
pristojni nacionalni javni organ. V obeh
primerih ureditev tarif omogoča, da 
prihodki pokrivajo stroške teh naložb.

Pristojni nacionalni javni organ 
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nadzoruje in ocenjuje izvajanje 
naložbenega načrta.
Upravljavci prenosnega omrežja so dolžni 
vzpostaviti in objaviti pregledne in 
učinkovite postopke za nediskriminatoren 
priklop novih elektrarn na omrežje. Te 
postopke odobrijo nacionalni regulatorni 
organi ali drugi pristojni nacionalni javni 
organi.
Upravljavec prenosnega omrežja ne more 
zavrniti priklopa nove elektrarne zaradi 
morebitnih prihodnjih omejitev 
razpoložljivih omrežnih zmogljivosti, na 
primer preobremenjenosti v oddaljenih 
delih prenosnega omrežja. Dolžan je 
priskrbeti vse potrebne informacije.
Upravljavci prenosnih omrežij nimajo 
pravice zavrniti novega priključnega 
mesta samo zaradi novih stroškov, ki bi 
nastali zaradi nujnega povečanja 
zmogljivosti v delih omrežja, povezanih s 
tem priključnim mestom.”

Or. en

Obrazložitev

Tako je mogoče zagotoviti, da upravljavci prenosnih omrežij ne bodo preprečevali naložb v 
omrežja, hkrati pa omogočiti nediskriminatoren dostop za nove projekte elektrarn. To bo 
veljalo za vse upravljavce prenosnih omrežij. Tako se prepreči diskriminatoren vpliv na 
upravljavce prenosnih omrežij, tako z lastninskimi ukrepi v vertikalno integriranem podjetju 
ali z drugimi oblikami, ki ne temeljijo na lastništvu.

Predlog spremembe določa potrebne naložbe. Če upravljavec prenosnega omrežja neko 
naložbo zavrne, pristojni organ od njega zahteva, da sredstva naloži sam ali pa objavi 
razpisni postopek.

Predlog spremembe 283
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člena 10 in 10a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vstavita se člena 10 in 10a: črtano
"Člen 10
Neodvisni upravljavci omrežij
1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države 
članice dovolijo odstopanja od člena 8(1), 
če država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje. Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz člena 8(1).
2. Države članice lahko neodvisnega 
upravljavca omrežja odobrijo in 
imenujejo samo pod naslednjimi pogoji:
(a) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
izpolnjuje zahteve iz člena 8(1)(b) do (d); 
(b) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
ima na voljo zahtevana finančna sredstva 
ter tehnične in človeške vire, da lahko 
opravlja naloge iz člena 9;
(c) kandidat za upravljavca se je obvezal, 
da se bo držal desetletnega načrta za 
razvoj omrežja, ki ga predlaga regulatorni 
organ;
(d) lastnik prenosnega omrežja je dokazal 
sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti 
iz odstavka 6. V ta namen predloži vse 
osnutke pogodbenih dogovorov s 
kandidatom za upravljavca in katerim koli 
drugim zadevnim subjektom;
(e) kandidat za upravljavca je dokazal 
sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti 
iz Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 
o pogojih za dostop do omrežja za 
čezmejne izmenjave električne energije, 
vključno s sodelovanjem upravljavcev 



PE404.394v02-00 66/99 AM\718659SL.doc

SL

prenosnih omrežij na evropski in 
regionalni ravni.
3. Podjetja, ki so jih nacionalni 
regulatorni organi certificirali, da 
izpolnjujejo zahteve iz členov 8a in 10(2), 
države članice odobrijo in imenujejo za 
neodvisne upravljavce prenosnega 
omrežja. Uporablja se certifikacijski 
postopek iz člena 8b.
4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 8b in ugotovi, da 
regulatorni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev in po posvetovanju z 
lastnikom prenosnega omrežja in 
upravljavca prenosnega omrežja v šestih 
mesecih imenuje neodvisnega upravljavca 
omrežja za obdobje 5 let. Lastnik 
prenosnega omrežja lahko regulatornemu 
organu kadar koli predlaga imenovanje 
novega neodvisnega upravljavca omrežja 
po postopku iz člena 10(1).
5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003, ter za 
upravljanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja, z načrtovanjem 
naložb pa tudi zagotavlja, da je omrežje 
dolgoročno sposobno zadostiti 
razumnemu povpraševanju. Pri razvoju 
omrežja je neodvisni upravljavec omrežja 
odgovoren za načrtovanje (vključno s 
postopkom za izdajo energetskega 
dovoljenja), izgradnjo in začetek 
obratovanja novih zmogljivosti. V ta 
namen deluje kot upravljavec prenosnega 
omrežja v skladu s tem poglavjem. 
Lastniki prenosnih omrežij ne morejo biti 
odgovorni za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani ter za načrtovanje 
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naložb.
6. Če se imenuje neodvisni upravljavec 
omrežja, ima lastnik prenosnega omrežja 
naslednje naloge:
(a) sodeluje z neodvisnim upravljavcem 
omrežja in mu nudi potrebno podporo pri 
izvajanju njegovih nalog, zlasti vse 
potrebne informacije;
(b) financira naložbe, za katere se odloči 
neodvisni upravljavec omrežja in ki jih 
potrdi regulatorni organ, ali da soglasje, 
da jih financira katera druga 
zainteresirana stran, vključno z 
neodvisnim upravljavcem omrežja. 
Zadevne finančne določbe mora odobriti 
regulatorni organ. Pred odobritvijo se 
regulatorni organ posvetuje z lastnikom 
sredstev in drugimi zainteresiranimi 
stranmi;
(c) zagotavlja kritje odgovornosti v zvezi z 
omrežnimi sredstvi, razen odgovornosti, ki 
se nanaša na naloge neodvisnega 
upravljavca omrežja;
(d) zagotavlja jamstva za spodbujanje 
financiranja morebitnih širitev omrežja, 
razen tistih naložb, kjer je v skladu z 
odstavkom b dal soglasje za financiranje s 
strani katere koli zainteresirane strani, 
vključno z neodvisnim upravljavcem 
omrežja. 
7. V tesnem sodelovanju z regulatornim 
organom se ustrezni nacionalni organ, 
pristojen za konkurenco, ustrezno 
pooblasti za učinkovito preverjanje, ali 
lastnik prenosnega omrežja izpolnjuje 
zahteve iz odstavka 6.
Člen 10a
Ločevanje lastnikov prenosnih omrežij
1. Lastniki prenosnih omrežij, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
ki so del vertikalno integriranega podjetja, 
morajo biti neodvisni od drugih 
dejavnosti, ki niso povezane s prenosom, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, 
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organizacijo in sprejemanje odločitev.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja iz odstavka 1 veljajo 
naslednja minimalna merila:
a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja, ne smejo 
sodelovati v organih integriranega 
elektroenergetskega podjetja, ki so 
neposredno ali posredno odgovorni za 
tekoče operacije proizvodnje, distribucije 
in dobave električne energije;
b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja, upoštevajo na način, ki 
zagotavlja njihovo sposobnost za 
neodvisno delovanje; 
c) lastnik prenosnega omrežja pripravi 
program za doseganje skladnosti, ki 
določa ukrepe za preprečevanje 
diskriminatornega ravnanja, in zagotavlja 
ustrezen nadzor nad izvajanjem 
programa. Program določa posebne 
obveznosti, ki jih morajo zaposleni 
izpolniti za uresničitev tega cilja. Oseba 
ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulatornemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.
3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja z 
odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 284
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države članice 
dovolijo odstopanja od člena 8(1), če 
država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje. Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz člena 8(1).

1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, ali če država 
članica meni, da je to primerno zaradi 
zagotavljanja pogojev za učinkovito 
delovanje evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za 
električno energijo ali za vzpostavitev 
nadnacionalnega upravljavca prenosnih 
omrežij, lahko države članice dovolijo 
odstopanja od člena 8(1), če država članica 
na predlog lastnika prenosnega omrežja 
imenuje neodvisnega upravljavca omrežja 
in če Komisija potrdi to imenovanje. 
Vertikalno integriranemu podjetju, ki ima v 
lasti prenosno omrežje, se v nobenem 
primeru ne sme preprečiti, da sprejme 
ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz člena 
8(1).

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je ustvariti enotno podlago za model upravljavcev prenosnih 
omrežij in neodvisnih upravljavcev omrežij ter tako ustvariti skladen model delovanja 
omrežja v vsej Evropi in pospešiti vzpostavitev regionalnih in vseevropskih upravljavcev 
omrežij. Države članice bi morale imeti možnost izbire med dvema enakima možnostma 
(ločevanje lastništva in vzpostavitev neodvisnega upravljavca omrežja).
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Predlog spremembe 285
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države članice 
dovolijo odstopanja od člena 8(1), če 
država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje. Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz člena 8(1).

1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države članice 
dovolijo odstopanja od člena 8(1), če 
država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja za to državo članico 
in če Komisija potrdi to imenovanje. 
Vertikalno integriranemu podjetju, ki ima v 
lasti prenosno omrežje, se v nobenem 
primeru ne sme preprečiti, da sprejme 
ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz člena 
8(1).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da lahko država članica imenuje le enega neodvisnega 
upravljavca omrežja. Imenovanje več upravljavcev v eni sami državi članici ne bi nič 
prispevalo k razvoju regionalnih trgov.

Predlog spremembe 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"1a. Da se omogoči postopen prehod je 
odstopanje začasni ukrep, ki traja največ 
4 leta. Rezultat je ločevanje lastništva."



AM\718659SL.doc 71/99 PE404.394v02-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Če bo odstopanje kot alternativa ostalo, bo potrebna vrsta obsežnih pravil za upravljanje in 
težavno usklajevanje med lastniki omrežja in njegovim upravljanjem po modelu neodvisnih 
upravljavcev. Dejansko je rešitev z neodvisnimi upravljavci kritična, kar se tiče razvoja in 
vzdrževanja omrežja ter opredelitve vlog in odgovornosti pri izvajanju dejavnosti. Lahko bi 
ustvarila neugodno okolje za naložbe in slabo vplivala na primernost omrežja ter varnost 
oskrbe.

Predlog spremembe 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja, upoštevajo na način, ki zagotavlja 
njihovo sposobnost za neodvisno 
delovanje;

b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja, upoštevajo na način, ki odpravlja 
vse dejavnike, ki bi mogli preprečiti
neodvisno delovanje;

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga je upoštevati sistem spodbud, ki zagotavljajo neodvisnost lastnika 
prenosnega omrežja.

Predlog spremembe 288
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podjetja, ki so jih nacionalni regulatorni 
organi certificirali, da izpolnjujejo zahteve 
iz členov 8a in 10(2), države članice 
odobrijo in imenujejo za neodvisne 
upravljavce prenosnega omrežja. Uporablja 
se certifikacijski postopek iz člena 8b.

3. Podjetja, ki so jih nacionalni regulatorni 
organi certificirali, da izpolnjujejo zahteve 
iz členov 8a in 10(2), države članice 
odobrijo in imenujejo za neodvisne 
upravljavce prenosnega omrežja. Uporablja 
se certifikacijski postopek iz člena 8b in 
člena x Uredbe (ES) št. 1228/2003.

Or. en

Predlog spremembe 289
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 8b in ugotovi, da 
regulatorni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev in po posvetovanju z 
lastnikom prenosnega omrežja in 
upravljavca prenosnega omrežja v šestih
mesecih imenuje neodvisnega upravljavca 
omrežja za obdobje 5 let. Lastnik 
prenosnega omrežja lahko regulatornemu 
organu kadar koli predlaga imenovanje 
novega neodvisnega upravljavca omrežja 
po postopku iz člena 10(1).

4. Če Komisija sprejme odločitev iz člena 
x Uredbe (ES) št. 1228/2003 (prejšnjega 
člena 8b (8)(b) Direktive xx) in ugotovi, da 
regulatorni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, imenuje 
neodvisnega upravljavca omrežja, kot je 
predvideno v členu xx Uredbe (ES) št. 
1228/2003.

Or. en
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Predlog spremembe 290
Catherine Stihler, David Martin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003, ter za 
upravljanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja, z načrtovanjem 
naložb pa tudi zagotavlja, da je omrežje 
dolgoročno sposobno zadostiti 
razumnemu povpraševanju. Pri razvoju 
omrežja je neodvisni upravljavec omrežja 
odgovoren za načrtovanje (vključno s 
postopkom za izdajo energetskega 
dovoljenja), izgradnjo in začetek 
obratovanja novih zmogljivosti. V ta 
namen deluje kot upravljavec prenosnega 
omrežja v skladu s tem poglavjem. 
Lastniki prenosnih omrežij ne morejo biti 
odgovorni za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani ter za načrtovanje 
naložb.

5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003, ter za 
delovanje omrežja, vključno s 
konfiguracijo omrežja v realnem času, 
izravnavo in varnostjo delovanja. Vsak 
neodvisni upravljavec omrežja v 
sodelovanju z vpletenimi lastniki 
prenosnih omrežij pripravi vse, da se 
zagotovi dolgoročna zmožnost sistema 
zadostiti razumnemu povpraševanju z 
načrtovanjem naložb.

Or. en

Obrazložitev

Prednostna trgovinska obravnava, ki jih vertikalno integrirana podjetja namenijo povezanim 
podjetjem, ali kazenski stroški za tekmece prispevajo k neuspehu notranjega trga za elektriko.  
Predlog spremembe podpira predloge Komisije o modelu neodvisnih upravljavcev omrežij.
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Predlog spremembe 291
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003, ter za 
upravljanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja, z načrtovanjem 
naložb pa tudi zagotavlja, da je omrežje 
dolgoročno sposobno zadostiti 
razumnemu povpraševanju. Pri razvoju 
omrežja je neodvisni upravljavec omrežja 
odgovoren za načrtovanje (vključno s 
postopkom za izdajo energetskega 
dovoljenja), izgradnjo in začetek 
obratovanja novih zmogljivosti. V ta 
namen deluje kot upravljavec prenosnega 
omrežja v skladu s tem poglavjem. 
Lastniki prenosnih omrežij ne morejo biti 
odgovorni za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani ter za načrtovanje 
naložb.

5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003, ter za 
delovanje omrežja, vključno s 
konfiguracijo omrežja v realnem času, 
izravnavo in varnostjo delovanja. Vsak 
neodvisni upravljavec omrežja v 
sodelovanju z vpletenimi lastniki 
prenosnih omrežij pripravi vse, da se 
zagotovi dolgoročna zmožnost omrežja 
zadostiti razumnemu povpraševanju z 
načrtovanjem naložb.

Or. en

Predlog spremembe 292
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 6 – točka (a a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) z neodvisnim upravljavcem omrežja 
sklene dogovor, ki ga odobri nacionalni 
regulatorni organ, da se zagotovi njuno 
učinkovito sodelovanje pri vzdrževanju in 
razvoju prenosnega omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 293
Catherine Stihler, David Martin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 6 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) financira naložbe, za katere se odloči 
neodvisni upravljavec omrežja in ki jih 
potrdi regulatorni organ, ali da soglasje, da 
jih financira katera druga zainteresirana 
stran, vključno z neodvisnim upravljavcem 
omrežja. Zadevne finančne določbe mora 
odobriti regulatorni organ. Pred odobritvijo 
se regulatorni organ posvetuje z lastnikom 
sredstev in drugimi zainteresiranimi 
stranmi;

(b) izvaja naložbe, za katere se odloči v 
sodelovanju z neodvisnim upravljavcem 
omrežja in ki jih potrdi regulatorni organ, 
ali da soglasje, da jih financira katera druga 
zainteresirana stran Zadevne finančne 
določbe mora odobriti regulatorni organ. 
Pred odobritvijo se regulatorni organ 
posvetuje z lastnikom sredstev in drugimi 
zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira predloge Komisije o modelu neodvisnih upravljavcev omrežij.
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Predlog spremembe 294
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 6 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) financira naložbe, za katere se odloči 
neodvisni upravljavec omrežja in ki jih 
potrdi regulatorni organ, ali da soglasje, da 
jih financira katera druga zainteresirana 
stran, vključno z neodvisnim upravljavcem 
omrežja. Zadevne finančne določbe mora 
odobriti regulatorni organ. Pred odobritvijo 
se regulatorni organ posvetuje z lastnikom 
sredstev in drugimi zainteresiranimi 
stranmi;

(b) izvaja naložbe, za katere se odloči v 
sodelovanju z neodvisnim upravljavcem 
omrežja in ki jih potrdi regulatorni organ, 
ali da soglasje, da jih financira katera druga 
zainteresirana stran, vključno z neodvisnim 
upravljavcem omrežja. Zadevne finančne 
določbe mora odobriti regulatorni organ. 
Pred odobritvijo se regulatorni organ 
posvetuje z lastnikom sredstev in drugimi 
zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 295
Catherine Stihler, David Martin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 – odstavek 6 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) z neodvisnim upravljavcem omrežja 
sklene dogovor, ki ga odobri regulatorni 
organ, da se zagotovi njuno učinkovito 
sodelovanje pri vzdrževanju in razvoju 
prenosnega omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Prednostna trgovinska obravnava, ki jih vertikalno integrirana podjetja namenijo povezanim 
podjetjem, ali kazenski stroški za tekmece prispevajo k neuspehu notranjega trga za elektriko. 
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Predlog spremembe podpira predloge Komisije o modelu neodvisnih upravljavcev omrežij.

Predlog spremembe 296
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) lastnik prenosnega omrežja pripravi 
program za doseganje skladnosti, ki določa 
ukrepe za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavlja ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulatornemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.

(c) lastnik prenosnega omrežja pripravi 
program za doseganje skladnosti, ki določa 
ukrepe za zagotavljanje pravičnega 
dostopa in preprečevanje 
diskriminatornega ravnanja. Program 
določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulatornemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev veljavnosti določb o skladnosti na upravljavce distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe 297
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) novo doseganje skladnosti s 
programom nadzoruje pooblaščena oseba 
ali organ, v nadaljnjem besedilu 
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„nadzornik za skladnost”, ki je povsem 
neodvisen in ima pri opravljanju svoje 
naloge dostop do vseh potrebnih 
informacij o lastniku prenosnega omrežja 
in vseh povezanih podjetjih;

Or. en

Obrazložitev

Predstavljen je koncept odbora za skladnost, da se na višji ravni nadzira delo 
nadzornika/urada za skladnost.

Predlog spremembe 298
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a – odstavek 2 – točka (c b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) skladnost nadzira odbor za skladnost, 
katerega večina članov je neodvisnih od 
vertikalno integriranega podjetja. Oseba 
ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje nacionalnemu 
regulatornemu organu letno poročilo o 
sprejetih ukrepih, ki se objavi.

Or. en

Obrazložitev

Predstavljen je koncept odbora za skladnost, da se na višji ravni nadzira delo 
nadzornika/urada za skladnost.
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Predlog spremembe 299
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja z 
odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Določbe o ločevanju lastništva so ključni del liberalizacije trga z električno energijo, zato jih 
nikakor ni mogoče obravnavati kot nebistvene določbe. Ker to zadeva tudi pravo 
gospodarskih družb in zaradi pomena tega prava za gospodarstvo, tega ni mogoče opisati kot 
nebistveno dejstvo.

Predlog spremembe 300
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja z 
odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 

črtano
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pregledom iz člena 27b(3).

Or. de

Obrazložitev

Komitologije in s tem povezanega pomanjkanja demokratične legitimnosti ne bi smeli 
uporabljati za določitev vsebine določb o ločevanju lastništva za model neodvisnih 
upravljavcev omrežij. Določitev njihove vsebine je treba prepustiti državam članicam, ki 
izberejo ali so izbrale ta model.

Predlog spremembe 301
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja z 
odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje postopka komitologije.

Predlog spremembe 302
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a – odstavek 3 a (novo)



AM\718659SL.doc 81/99 PE404.394v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"3a. Odstavek 2 in 3 se uporabljata, če 
vertikalno integracijo ohrani država 
članica, ki nadzira tako upravljavca 
prenosnega omrežja kot tudi podjetja, ki 
izvajajo dejavnosti proizvodnje ali dobave.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 10b
Učinkovito in uspešno zakonito ločevanje 
prenosnih omrežij
I. Sredstva, oprema, osebje in identiteta
1. Upravljavcem prenosnih omrežij so na 
voljo vsi človeški, fizični in finančni viri 
vertikalno integriranega podjetja, ki so 
potrebni za običajno dejavnost prenosa 
električne energije, zlasti:
(i) upravljavcu prenosnega omrežja so na 
voljo sredstva, ki so potrebna za običajno 
dejavnost prenosa električne energije;
(i) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposli osebje, ki ga potrebuje za običajno 
dejavnost prenosa električne energije;
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(iii) ustrezni finančni viri za prihodnje 
naložbene projekte so na voljo v letnem 
finančnem načrtu.
Nujne dejavnosti za redno dejavnost 
prenosa električne energije, ki so 
omenjene v prejšnjem pododstavku, 
zajemajo vsaj:
– zastopanje upravljavca prenosnega 
omrežja in stiki s tretjimi stranmi ter 
nacionalnimi regulatornimi organi,
– odobritve in upravljanje dostopa tretjih 
strani do omrežja, zlasti dostopa novih 
tržnih upravljavcev in proizvajalcev 
obnovljivih energij,
– pobiranje plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil po mehanizmu 
nadomestil med upravljavci prenosnih 
omrežij v skladu s členom 3 Uredbe (ES) 
št. 1228/2003;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja,
– naložbeno načrtovanje, ki omogoča, da 
omrežje dolgoročno zadosti razumnemu 
povpraševanju in zagotavlja zanesljivost 
oskrbe,
– pravne storitve,
– računovodske in 
informacijskotehnološke storitve.
2. Najem osebja in zagotavljanje storitev 
iz katere koli veje vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje 
ali dobave, ali za vejo takšnega podjetja, je 
prepovedano.
3. Upravljavec prenosnega omrežja ni 
udeležen v poslu ali pri dejavnosti zunaj 
prenosa, ki bi lahko bila v nasprotju z 
njegovimi nalogami, kar vključuje 
posedovanje delnic ali deleža v katerem 
koli vertikalno integriranem podjetju ali 
delu takšnega podjetja ali katerem koli 
drugem podjetju za električno energijo in 
plin.  Izjeme morajo predhodno odobriti 
nacionalni regulatorni organi in so 
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omejene na deleže in udeležbo v drugih 
omrežnih dejavnostih.
4. Upravljavec prenosnega omrežja ima 
lastno pravno osebnost, ki se občutno 
razlikuje od tiste vertikalno integriranega 
podjetja, z ločenim trženjem, 
komunikacijo in prostori.
5. Upravljavec prenosnega omrežja ne 
deli poslovno koristnih in občutljivih 
informacij z nobenim od vertikalno 
integriranih podjetij, razen če jih na 
nediskriminatoren način deli z vsemi 
tržnimi udeleženci. Te informacije 
opredeli v sodelovanju z nacionalnimi 
regulatornimi organi 
6. Računovodske izkaze upravljavcev 
prenosnih omrežij pregleduje revizor, ki 
ne pregleduje vertikalno integriranega 
podjetja in vseh z njim povezanih podjetij. 
Neodvisnost uprave upravljavcev 
prenosnih omrežij, izvršnega 
direktorja/izvršilnega odbora
7. Odločitve o imenovanju in vsaki 
predčasni prekinitvi delovnega razmerja 
izvršnega direktorja/članov izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnih omrežij ter 
sklenitev ali predčasno prenehanje 
ustreznih pogodb o zaposlitvi s temi 
osebami se sporočijo nacionalnemu 
regulatornemu organu. Te odločitve in 
pogodbe lahko postanejo obvezujoče le, če 
nacionalni regulatorni organ v treh 
tednih od prejema sporočila ne uporabi 
svoje pravice do veta. Veto se lahko vloži v 
primeru imenovanja in sklenitve zadevnih 
pogodb, če se pojavijo resni pomisleki v 
zvezi s profesionalno neodvisnostjo 
imenovanega izvršnega direktorja/člana 
izvršilnega odbora; v primeru predčasne 
prekinitve delovnega razmerja in ustrezne 
pogodbe z izvršnim direktorjem/članom 
izvršilnega odbora, se lahko veto uporabi, 
če se pojavijo resni pomisleki v zvezi z 
osnovanostjo in utemeljitvijo takšne 
prekinitve. 
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8. Pravica do pritožbe pri nacionalnih 
regulatornih organih ali sodišču se 
izvršnemu direktorju ali članu izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
odobri v primeru predčasne prekinitve 
njunega delovnega razmerja.
9. Nacionalni regulatorni organi 
sprejmejo v šestih mesecih odločitev glede 
pritožbe. Izjeme se utemeljijo.
10. Izvršni direktorji ali člani izvršilnega 
odbora se po prekinitvi delovnega 
razmerja pri upravljavcu prenosnega 
omrežja za čas vsaj treh let ne morejo 
zaposliti v nobeni veji vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave.
11. Izvršni direktor/člani izvršilnega 
odbora nimajo deleža v katerem koli delu 
vertikalno integriranega podjetja, ki ni 
upravljavec prenosnega omrežja, in od 
njega ne dobivajo nadomestil. Noben del 
njegovih/njihovih osebnih prejemkov ni 
odvisen od dejavnosti vertikalno 
integriranega podjetja, razen od 
dejavnosti upravljavca prenosnega 
omrežja.
12. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ne smejo biti neposredno ali posredno 
odgovorni za vsakdanje obratovanje druge 
veje vertikalno integriranega podjetja.
13. Brez poseganja v zgornje določbe ima 
upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega 
elektroenergetskega podjetja vso stvarno 
pristojnost, da sprejema odločitve glede 
sredstev, ki so potrebna za upravljanje, 
vzdrževanje ali razvoj omrežja. To ne sme 
preprečiti obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se zagotovi, da 
lahko matično podjetje določi skupne 
omejitve stopenj zadolženosti svojega 
hčerinskega podjetja. Matično podjetje 
nima pravice dajati navodil v zvezi z 
vsakdanjim obratovanjem niti v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
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nadgradnji daljnovodov, ki ne presegajo 
pogojev potrjenega finančnega načrta ali 
drugega enakovrednega instrumenta.
III. Nadzorni svet ali upravni odbor
14. Predsednik nadzornega sveta ali 
upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja in vsi njuni člani ne 
sodelujejo v nobeni veji vertikalno 
integriranega podjetja. Prav tako niso 
člani nadzornega sveta ali upravnega 
odbora katerega koli dela vertikalno 
integriranega podjetja.
15. V nadzornih svetih ali upravnih
odborih upravljavcev prenosnih omrežij 
so tudi neodvisni člani, imenovani za 
obdobje vsaj petih let. Njihovo 
imenovanje, o katerem se obvestijo 
regulatorni organi, postane obvezujoče 
pod pogoji iz odstavka 6.
16. Za namene odstavka 15 se član 
nadzornega sveta ali upravnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja 
obravnava kot neodvisen, če ni v 
poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno 
integriranim podjetjem, z njegovimi 
vodilnimi delničarji ali njihovo upravo, 
kar bi lahko privedlo do navzkrižja 
interesov, ki bi vplivalo na njegovo 
presojo, zlasti pa:
(a) pet let pred imenovanjem v nadzorni 
svet ali upravni odbor ni bil zaposlen v 
kateri koli veji vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti 
proizvodnje in dobave;
(b) nima deleža v vertikalno integriranem 
podjetju in z njim povezanih podjetjih, z 
izjemo upravljavca prenosnega omrežja, 
in od njih ne prejema nadomestil;
(c) med svojim članstvom v nadzornem 
svetu ali upravnemu odboru nima 
pomembnih poslovnih odnosov s katero 
koli vejo vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti energetske 
oskrbe;
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(d) ni član izvršilnega odbora podjetja, v 
katerem člane nadzornega sveta ali 
upravnega odbora imenuje vertikalno 
integrirano podjetje.
IV. Nadzornik za skladnost
17. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo 
in izvajajo program za doseganje 
skladnosti, katere ukrepe je treba sprejeti, 
da se onemogoči diskriminatorno vedenje. 
Program določa tudi posebne obveznosti, 
ki jih morajo zaposleni pri upravljavcu 
prenosnega omrežja izpolniti za 
uresničitev tega cilja. Odobriti ga mora 
nacionalni regulatorni organ. Skladnost 
programa neodvisno nadzoruje nadzornik 
za skladnost. Nacionalni regulatorni 
organ je pristojen za uvedbo sankcij proti 
upravljavcu prenosnega omrežja, ki 
neprimerno izvaja program za skladnost.
18. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
upravljavca prenosnega omrežja imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je odgovoren za:
(i) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
(ii) pripravo podrobnega letnega poročila, 
v katerem so določeni ukrepi za izvajanje 
programa za skladnost in njegovo 
predložitev nacionalnemu regulatornemu 
organu; opredelitev ukrepov za izvajanje 
programa za skladnost in predstavitev 
poročila regulatornemu organu;
(iii) izdajanje priporočil za program za 
skladnost in njegovo izvajanje.
19. Neodvisnost nadzornika za skladnost 
je zajamčena zlasti s pogoji iz njegove 
pogodbe o zaposlitvi.
20. Nadzornik za skladnost ima možnost, 
da se redno obrača na nadzorni svet ali 
upravni odbor upravljavca prenosnega 
omrežja in vertikalno integriranega 
podjetja ter nacionalne regulatorne 
organe.
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21. Nadzornik za skladnost prisostvuje 
vsem sejam nadzornega sveta ali 
upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja, kjer se obravnavajo 
naslednje zadeve:
(i) pogoji dostopa in priklopa na omrežje, 
vključno s pobiranjem plačil za dostop, 
dajatev za prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003;
(ii) projekti, katerih cilj je delovanje, 
vzdrževanje in razvoj prenosnih omrežij, 
vključno z naložbami v povezave in 
priklope;
iii) izravnalna pravila, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;
iv) nakup energije za pokritje energetskih 
izgub.
22. Nadzornik za skladnost med temi 
sejami prepreči diskriminatorno razkritje 
poslovno koristnih podatkov o dejavnostih 
proizvodnje ali dobave nadzornemu svetu 
ali upravnemu odboru.
23. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
vseh pomembnih knjig, zapisov in pisarn 
upravljavca prenosnih omrežij ter do vseh 
informacij, ki jih potrebuje za izpolnitev 
svojih nalog.
24. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
lahko imenujeta ali odstavita nadzornika 
za skladnost, samo če to predhodno odobri 
nacionalni regulatorni organ. 
25. Po preklicu mandata je treba 
nadzorniku za skladnost za najmanj pet 
let prepovedati poslovne odnose z 
vertikalno integriranim podjetjem.
V. Razvoj omrežja in pristojnosti glede
odločitev za naložbe
26. Upravljavci prenosnih omrežij vsaj 
vsaki dve leti pripravijo desetletni načrt za 
razvoj omrežja ter poskrbijo za učinkovite 
ukrepe za zagotavljanje njegove 
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ustreznosti in zanesljivost oskrbe.
27. Desetletni razvojni načrt zlasti:
(a) udeležencem na trgu prikaže glavno 
prenosno infrastrukturo, ki bi jo bilo treba 
zgraditi v naslednjih desetih letih,
(b) vsebuje vse že sprejete naložbe in 
opredeli nove, za katere je treba v 
naslednjih treh letih sprejeti odločitev o 
izvajanju.
28. Za izdelavo tega desetletnega načrta 
za razvoj omrežja vsak upravljavec 
prenosnega omrežja določi razumna 
predvidevanja o razvoju proizvodnje, 
porabe in izmenjave z drugimi državami 
ter upošteva obstoječe regionalne in 
vseevropske načrte za naložbe v omrežja. 
Upravljavec prenosnega omrežja 
pravočasno predloži pristojnemu 
nacionalnemu regulatornemu organu 
osnutek tega načrta.
29. Nacionalni regulatorni organ se na 
osnovi osnutka desetletnega načrta 
razvoja omrežja odprto in pregledno 
posvetuje z vsemi pomembnimi 
uporabniki omrežja in lahko objavi izide 
postopka posvetovanja, zlasti morebitne 
naložbene potrebe. 
30. Regulatorni organ oceni, ali osnutek 
desetletnega načrta za razvoj omrežja 
zajema vse potrebne naložbe, ki so bile 
opredeljene med posvetovanjem. Ta organ 
lahko od upravljavca prenosnega omrežja 
zahteva, da spremeni svoj osnutek.
31. Če upravljavec prenosnega omrežja 
zavrne izvedbo posamezne naložbe, 
navedene v desetletnem načrtu za razvoj 
omrežja, ki naj bi bila izvedena v 
naslednjih treh letih, države članice 
zagotovijo, da ima nacionalni regulatorni 
organ pristojnost:
(a) z vsemi pravnimi sredstvi zahtevati od 
upravljavca prenosnega omrežja, naj 
izvede svoje naložbene obveznosti z 
uporabo lastnih finančnih zmogljivosti, 
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ali
(b) pozvati neodvisne vlagatelje, naj 
sodelujejo na razpisu za potrebne naložbe 
v prenosno omrežje, pri tem pa lahko 
upravljavca prenosnega omrežja obveže, 
da:
– privoli v financiranje s tretje strani,
– privoli v to, da gradnjo izvede tretja 
stran ali da sam zgradi ustrezne nove 
naprave,
– upravlja ustrezne nove naprave in
– upravljavca prenosnega omrežja obveže 
k privolitvi v dokapitalizacijo za 
financiranje potrebnih naložb in k temu, 
da neodvisnemu vlagatelju dovoli 
udeležbo v kapitalu.
Ustrezne finančne določbe mora odobriti 
nacionalni regulatorni organ. V obeh 
primerih ureditev tarif omogoča, da 
prihodki pokrivajo stroške teh naložb.
32. Nacionalni regulatorni organ 
nadzoruje in ocenjuje izvajanje 
naložbenega načrta.
VI. Pristojnosti odločanja glede priklopa 
novih elektrarn na prenosno omrežje
33. Upravljavci prenosnega omrežja so 
dolžni vzpostaviti in objaviti pregledne in 
učinkovite postopke za nediskriminatoren 
priklop novih elektrarn na omrežje. Te 
postopke morajo odobriti nacionalni 
regulatorni organi.
34. Upravljavec prenosnega omrežja ne 
more zavrniti priklopa nove elektrarne 
zaradi morebitnih prihodnjih omejitev 
razpoložljivih omrežnih zmogljivosti, na 
primer preobremenjenosti v oddaljenih 
delih prenosnega omrežja. Upravljavci 
prenosnih omrežij so dolžni priskrbeti vse 
potrebne informacije.
35. Upravljavci prenosnih omrežij nimajo 
pravice zavrniti novega priključnega 
mesta samo zaradi novih stroškov, ki bi 
nastali zaradi nujnega povečanja 
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zmogljivosti v delih omrežja, povezanih s 
tem priključnim mestom.
VII. Regionalno sodelovanje
36. Države članice, ki izberejo to možnost, 
morajo v jasno opredeljenem časovnem 
okviru določiti natančne obveznosti 
upravljavcev prenosnih omrežij, ki bodo 
postopoma, v šestih letih po začetku 
veljavnosti te direktive, privedle v 
ustanovitev skupnega regionalnega 
odpremnega centra, odgovornega za 
vprašanja varnosti.

37. V primeru sodelovanja med različnimi 
državami članicami na regionalni ravni in 
na njihovo skupno prošnjo lahko 
Komisija imenuje regionalnega 
koordinatorja.
38. Regionalni koordinator na regionalni 
ravni spodbuja sodelovanje med 
regulatornimi organi in drugimi 
pristojnimi javnimi organi, upravljavci 
omrežja, borzo električne energije, 
uporabniki omrežja in tržnimi udeleženci. 
Zlasti pa: 
(a) spodbuja nove učinkovite naložbe v 
medsebojno povezovanje. V ta namen 
upravljavcem prenosnih omrežij pomaga 
pri izdelavi načrta medsebojnega 
regionalnega povezovanja in prispeva k 
uskladitvi njihovih odločitev za naložbe 
ter po potrebi odprtega razpisnega 
postopka;
(b) spodbuja učinkovito in varno uporabo 
omrežij. V ta namen prispeva k 
usklajevanju med upravljavci prenosnih 
omrežij, nacionalnimi regulatornimi 
organi in drugimi pristojnimi 
nacionalnimi javnimi organi pri 
oblikovanju skupnega dodeljevanja in 
skupnih zaščitnih mehanizmov;
(c) vsako leto predloži Komisiji in 
zadevnim državam članicam poročilo o 
napredku, doseženem v regiji, ter o 
težavah ali ovirah, ki bi lahko napredek 
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ovirale.
VIII. Sankcije
39. Za izvajanje dolžnosti, ki jih ima po 
tem členu, lahko nacionalni regulatorni 
organ:
(i) od upravljavca prenosnega omrežja 
upravičeno zahteva kakršne koli 
informacije in ima neposreden stik z vsem 
njegovim osebjem; v dvomih velja ista 
pravica za vertikalno integrirano podjetje 
in njegova hčerinska podjetja;
(ii) opravi vse potrebne inšpekcije pri 
upravljavcih prenosnih omrežij in v 
dvomih v vertikalno integriranem podjetju 
in njegovih hčerinskih podjetjih; 
uporabljajo se določbe člena 20 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1/2003 o izvajanju pravil 
konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe.
40. Da bi lahko izvedel dolžnosti, ki jih 
ima po tem členu, ima nacionalni 
regulatorni organ pristojnost, da 
upravljavcu prenosnega omrežja in/ali 
vertikalno integriranemu podjetju ob 
neizpolnjevanju dolžnosti po tem členu ali 
po katerem koli sklepu nacionalnega 
regulatornega organa naloži učinkovite, 
primerne in odvračilne sankcije. Ta 
pristojnost vključuje pravico do:
(i) naložitve učinkovite, primerne in 
odvračilne globe v sorazmerju s prometom 
podjetja, ki ima v lasti omrežje;
(ii) izdaje odredb, ki odpravljajo 
diskriminatorno vedenje;
(iii) odvzema vsaj delne licence 
upravljavca prenosnega omrežja v 
primeru večkratne kršitve določb o 
ločevanju lastništva iz tega člena.”

Or. en

Obrazložitev

Države članice imajo možnost nadalje liberalizirati svoje trge, ne da bi se morale zateči k 
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ločevanju lastništva.

Predlog spremembe 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z:
“2. Razporejanje proizvodnih naprav in 
uporaba povezovalnih daljnovodov se 
določi na podlagi meril, ki jih lahko 
odobri država članica in ki morajo biti 
objektivna, objavljena in uporabljena 
nediskriminatorno, kar zagotavlja 
pravilno delovanje notranjega trga z 
električno energijo. Merila upoštevajo 
vrstni red gospodarnosti električne 
energije z možnostmi usmerjanja porabe 
in iz razpoložljivih proizvodnih naprav, 
prenosov preko povezovalnih 
daljnovodov in tehnične omejitve 
sistema.

Or. en

(Dodajanje novega elementa k členu 11(2) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Vedno je treba enakovredno pretehtati možnosti usmerjanja porabe, na primer z javnimi 
razpisi, avtomatsko odpremo industrijske opreme ali inteligentnimi električnimi števci ter 
možnosti ponudbe. Te možnosti so lahko bolj gospodarne in so ponavadi učinkovitejše pri 
zmanjševanju emisij ob konicah. Upravljavci prenosnih omrežij bi morali biti zadolženi za 
oceno takšnih virov in njihovo razvrščanje po pomembnosti, po pravilih, ki jih določijo 
regulatorji.
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Predlog spremembe 305
Gunnar Hökmark

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Nacionalni regulatorni organ zahteva 
od upravljavca omrežja, da pri 
razporejanju proizvodnih naprav daje 
prednost proizvodnim napravam, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije ali 
odpadke ali ki sočasno proizvajajo 
toploto in električno energijo, razen če 
zaradi tega niso izpolnjene zahteve po 
tehnični izravnavi ali sta ogroženi varnost 
in zanesljivost omrežja.“

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 11(3) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Nove proizvodne naprave, ki uporabljajo jedrsko in obnovljivo energijo,  morajo imeti 
prednost pri dostopu do omrežja, če to ni vprašljivo zaradi izravnav. Tako bodo države 
članice lahko izpolnile cilje v zvezi z obnovljivo energijo.

Predlog spremembe 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
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„3. Država članica [...] zahteva od 
upravljavca omrežja, da pri 
razporejanju proizvodnih naprav daje 
prednost proizvodnim napravam, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije [...] 
ali ki sočasno proizvajajo toploto in 
električno energijo.

Or. en

(Sprememba besede in črtanje dveh besed iz člena 11(3) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Da bi do leta 2020 dosegli cilj 20 % energije EU iz obnovljivih virov, je treba zagotoviti, da 
bodo imele obnovljive energije prednost pri dostopu do omrežij.

Predlog spremembe 307
Mechtild Rothe

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Država članica [...] zahteva od 
upravljavca omrežja, da pri 
razporejanju proizvodnih naprav daje 
prednost proizvodnim napravam, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije ali 
odpadke ali ki sočasno proizvajajo 
toploto in električno energijo.”

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 11(3) Direktive 2003/54/ES z izpustitvijo besede „lahko”)

Obrazložitev

EU se je zavezala, da bo do leta 2020 uporabljala 20 % obnovljive energije. Za uresničitev 
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tega cilja je treba premostiti velike razlike, ki obstajajo med državami članicami v stopnji 
povezanosti in sicer tako, da se obnovljivi energiji zagotovi prednost pri dostopu do omrežja.

Predlog spremembe 308
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Država članica [...] zahteva od 
upravljavca omrežja, da pri 
razporejanju proizvodnih naprav daje 
prednost proizvodnim napravam, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije ali 
odpadke ali ki sočasno proizvajajo 
toploto in električno energijo.”

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 11(3) Direktive 2003/54/ES z izpustitvijo besede „lahko”)

Obrazložitev

Z napredkom pri razvoju regionalnih energetskih trgih je treba zagotoviti, da ni "regulativne" 
vrzeli med nacionalnim in regionalnim trgom.  Zato je treba opredeliti pristojnosti 
nacionalnega regulatorja na teh področjih.

Predlog spremembe 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8d) Členu 11, odstavek 4 se črta.

Or. en

(Črtanje člena 11(4) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da bi dajali prednost gorivu kot viru energije.

Predlog spremembe 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8e) V členu 11 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
„5. Države članice ali regulatorni organi
zahtevajo od upravljavcev prenosnega 
omrežja, da izpolnijo minimalne 
standarde glede delovanja, vzdrževanja 
in razvoja prenosnega omrežja, skupaj z 
zmogljivostjo za medsebojno 
povezovanje.”

Or. en

(Ohranjena je večina besedila iz člena 11(5) Direktive 2003/54/ES, ki je le malce 
spremenjeno in dopolnjeno z nekaj elementi.)

Obrazložitev

Dogovorjeni in javni standardi, pravila in postopki za delovanje, vzdrževanje in razvoj 
omrežja so bistveni za pravilno delovanje notranjega trga. Zato bi morali vsi upravljavci 
prenosnih omrežij izpolnjevati take standarde. To tehnično nalogo lahko bolje izvajajo 
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regulatorni organi, ki imajo dolžnost zagotavljati nediskriminatoren dostop do prenosa in 
določiti tarife prenosnega omrežja.

Predlog spremembe 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 f (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8f) V členu 11 se odstavek 6 nadomesti z 
naslednjim:
„6. Upravljavci prenosnega omrežja 
morajo nabaviti električno energijo, ki 
jo rabijo za pokritje izgub energije, in 
rezervne zmogljivosti v svojem omrežju, 
po preglednih, nediskriminatornih in 
tržno zasnovanih postopkih, kadarkoli 
izvajajo to dejavnost. Odstotek obnovljive 
energije pri nabavljeni energiji ne sme biti 
manjši od tistega, h kateremu so se 
zadevne države članice obvezale.”

Or. en

(Dodajanje novega elementa k členu 11(6) Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih omrežij bi morali prispevati k ciljem vseh držav članic v smislu porabe 
obnovljive energije. Regulatorji bi morali imeti možnost določiti stopnjo nabave obnovljive 
energije, ki bi veljala za upravljavce prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 g (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8g) V členu 11 se doda naslednji 
odstavek:

„7a. Upravljavci prenosnih omrežij 
omogočajo sodelovanje velikih končnih 
odjemalcev in povezovalcev končnih 
odjemalcev na trgih rezervne električne 
energije in izravnave. Če imajo ponudbe 
proizvodnje in povpraševanja enako ceno, 
ima prednost povpraševanje.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 7a k členu 11 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Da bi se izboljšala energetska učinkovitost, je pomembno, da potrošniki sodelujejo na trgih 
sistemskih storitev, zlasti če lahko zmanjšajo povpraševanje v nekaterih kritičnih trenutkih 
(največja obremenitve, izredne razmere). Veliki končni odjemalci lahko neposredno ali 
posredno sodelujejo na takih trgih. Majhni odjemalci ne morejo neposredno sodelovati na 
takih trgih, razen če lahko nekdo (npr. dobavitelj) združi veliko število takih odjemalcev in je 
sposoben učinkovito nadzirati del njihovega povpraševanja.

Predlog spremembe 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 11 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8h) V členu 11 se doda naslednji 
odstavek:
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„7b. Nacionalni regulatorni organi v vseh 
državah članicah poskrbijo za primerno 
usklajenost pravil za izravnavo in tarife 
do ...*. Zagotovijo zlasti, da lahko veliki 
končni odjemalci, povezovalci končnih 
odjemalcev in razdrobljeni proizvajalci 
učinkovito prispevajo k storitvam 
izravnave in drugim pomembnim 
sistemskim storitvam.“
*Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.”

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 7b k členu 11 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Po členu 23 so regulatorni organi „pristojni za to, da (...) določijo ali potrdijo vsaj 
metodologije za izračun ali določijo pogoje, ki se uporabljajo za (…) zagotavljanje izravnave 
in z njo povezanih storitev.” Ker je uskladitev storitev izravnave bistvena za pravilno 
delovanje notranjega trga, regulatorni organi v tesnem sodelovanju z upravljavci prenosnih 
in distribucijskih omrežij uveljavijo primerno stopnjo usklajenosti.
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