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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Evropske komisije za tretji zakonodajni sveženj o energetski liberalizaciji se 
osredotoča na povezovanje in dokončanje konkurenčnega, preglednega ter na solidarnosti 
temelječega in nediskriminacijskega enotnega energetskega trga EU. Za dosego teh ciljev, bi 
morale vse zainteresirane strani skrbno preučiti vse ovire ter jih odstraniti, da bi pospešile 
proces povezovanja in usklajevanja.

Predvideva se, da bosta koncepta ločevanja lastništva in neodvisnega upravljavca omrežja kot 
nadomestni možnosti prispevala k boljšemu okolju za konkurenco in zmanjšanje cen energije, 
pa tudi k lažjemu prihodu novih subjektov na trg – ta skupek dejavnikov je bistven za koristi 
potrošnikov in gospodarstva. Rešitve bi bilo treba pripraviti ob upoštevanju razpoložljivosti 
veljavnih pravnih okvirov 27 držav članic in ovir, ki izhajajo iz tega stanja, ter bi morale 
temeljiti na empirično preverljivih podatkih. Nadalje bi bilo treba spodbujati bistvene 
možnosti, da se okrepi regionalno sodelovanje ter naložbene ocene in načrtovanje. Kar zadeva 
optimalno uporabo infrastrukture in povezovalnih zmogljivosti je treba upoštevati, da so 
dodatne naložbe v omrežje v nekaterih primerih v veliki meri odvisne od poprejšnjih 
naložbenih portfeljev.

Predlog uredbe o konkurenčnih energetskih trgih bi moral biti bolj uravnotežen, kar zadeva 
ne-kršenje temeljnih tržnih načel, ter ne bi smel imeti nasprotnega učinka in škodovati 
likvidnosti na trgu in pa naložbenim nameram. Nadzorni mehanizmi že obstajajo, s čimer je 
mišljena zakonodaja o konkurenci, ki so jo sprejeli organi na nacionalni in evropski ravni.
Pristojnosti regulatorjev v določeni meri ne bi smele posegati v tržne mehanizme in bi morale 
zagotavljati učinkovit nadzor nad stroški podjetij v korist potrošnikov. Poročanje podjetij bi 
utegnilo biti koristno za nadaljnji razvoj trga, pa tudi za zagotavljanje preglednosti.

Potrebna so pravila za sodelovanje med nacionalnimi regulatorji ter za uskladitev njihovih 
pristojnosti in pa okrepitev neodvisnosti na ravni držav.

Prestrukturiranje energetskega trga na nacionalni ravni kot enega od vidikov predvideva 
popolno neodvisnost in avtonomnost upravljavcev prenosnih omrežij, s čimer se zagotovi 
prost in nediskriminacijski dostop do omrežja za vse udeležence na trgu. Zelo pomembno je 
nepristransko obravnavanje upravljavcev prenosnih omrežij, ki so v javni in zasebni lasti.

Poleg tega je v okviru evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja potrebno 
tesnejše sodelovanje upravljavcev prenosnih omrežij. Širjenje ali izboljšanje čezmejne 
infrastrukture in pa nadaljnje povezovanje evropskih energetskih trgov bi bilo mogoče doseči 
prek podlage za usklajevanje sedanjih in prihodnjih naložb v omrežje, s katero bi regionalni 
trgi postali bolj skladni.

Upoštevati je treba, da se prihodki iz upravljanja prezasedenosti pretežno uporabljajo za 
zmanjševanje nacionalnih tarif. Verjetno bi vsaka sprememba tega postopka utegnila 
povzročiti skokovito povišanje omrežnih tarif. 

Pri odločanju bi moralo biti v središču pozornosti dejstvo, da povsod po Evropi v osnovi 
primanjkuje dodeljevanja proizvodnih zmogljivost. Če se za proizvodnjo oblikuje preudarno 
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shemo dodeljevanja, bi bilo mogoče prihraniti finančna sredstva, ki jih ne bi bilo treba 
nameniti za krepitev omrežja. Rešiti bi bilo mogoče prezasedenost in nacionalna gospodarstva 
bi utegnila uživati uspešnejši razvoj.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 1, uvodni del (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo:

Obrazložitev

Direktiva daje evropskemu omrežju upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo 
preširoka pooblastila, s tem, ko predvideva, da sprejme tehnični in tržni kodeks. Pred tem je 
vseeno treba opraviti široka posvetovanja, da se zagotovi primerno upoštevanje stališč 
zainteresiranih strani na trgu.

Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 1, točka (a) (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

(a) po posvetovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi pripravi in 
predlaga tehnični in tržni kodeks na 
področjih iz odstavka 3;

Obrazložitev

Direktiva daje evropskemu omrežju upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo 
preširoka pooblastila, s tem, ko predvideva, da sprejme tehnični in tržni kodeks. Pred tem je 
vseeno treba opraviti široka posvetovanja, da se zagotovi primerno upoštevanje stališč 
                                               
1 Še neobjavljeno v UL.
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zainteresiranih strani na trgu.

Predlog spremembe 3
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 1, točka (b) (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

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

Obrazložitev

Direktiva daje evropskemu omrežju upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo 
preširoka pooblastila, s tem, ko predvideva, da sprejme tehnični in tržni kodeks. Pred tem je 
vseeno treba opraviti široka posvetovanja, da se zagotovi primerno upoštevanje stališč 
zainteresiranih strani na trgu.

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 1, točka (c) (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

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

Obrazložitev

Direktiva daje evropskemu omrežju upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo 
preširoka pooblastila, s tem, ko predvideva, da sprejme tehnični in tržni kodeks. Pred tem je 
vseeno treba opraviti široka posvetovanja, da se zagotovi primerno upoštevanje stališč 
zainteresiranih strani na trgu.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 3, točka (g) (Uredba (ES) št. 1228/2003)

(g) pravila za trgovanje; (g) pravila za trgovanje v zvezi z omrežjem;

Obrazložitev

Naloga evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo je npr., 
da razvije  standardizirane pogodbe za trgovanje.
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Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2c, odstavek 5 (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 10-letni naložbeni načrt 
za celotno Skupnost. Ta naložbeni načrt 
vključuje modeliranje integriranih omrežij, 
scenarije razvoja, poročilo o zadostnosti 
proizvodnje ter oceno prožnosti omrežja.
Naložbeni načrt se opira vsaj na nacionalne 
naložbene načrte, na regionalne naložbene 
načrte v skladu s členom 2h(1) in na 
smernice za vseevropska energetska omrežja 
iz Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v zvezi 
s čezmejnimi zmogljivostmi.

Obrazložitev

10-letni naložbeni načrt za celotno Skupnost, ki ga objavi evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo, bi moral vključevati regionalno razsežnost trga.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2h, odstavek 1, pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 1228/2003)

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vzpostavijo regionalno sodelovanje, da bi 
prispevali k nalogam iz člena 2c(1). Zlasti 
vsaki dve leti objavijo regionalni naložbeni 
načrt in na podlagi tega načrta se lahko 
odločajo glede naložb.

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vzpostavijo regionalno sodelovanje, da bi 
prispevali k nalogam iz člena 2c(1). Zlasti 
zagotavljajo informacije o svojih razvojnih 
načrtih, vsaki dve leti objavijo regionalni 
naložbeni načrt in na podlagi tega načrta 
preučujejo naložbene možnosti.

Obrazložitev

Usklajevanje razvojnega načrtovanja je glavni steber strategije. V načrtih bi bilo mogoče 
preučiti morebitno posodobitev obstoječih medsebojnih povezav.

Predlog spremembe 8
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ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 2h, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo skupne storitve in operativne 
dogovore, da lažje zagotovijo pravilno 
delovanje in zagotovijo optimalno 
upravljanje omrežja in spodbudijo razvoj 
izmenjave energije, dodeljevanje čezmejnih 
zmogljivosti pa tudi prihodnji izvoz 
električne energije prek implicitnih in 
eksplicitnih dražb, dostopnih za vse 
upravičene udeležence na trgu, ter 
integracijo mehanizmov izravnave in 
rezervne električne energije.

Obrazložitev

Dostop do zmogljivosti za medsebojno povezovanje bi bilo treba optimizirati z letnimi, 
mesečnimi in dnevnimi ponudbenimi razpisi za zmogljivosti na mejah. To bi bilo potrebno, da 
se odpravijo omejitve zaradi visokih tranzitnih tokov prek medsebojnih povezav.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 2h, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

3. Regionalno sodelovanje ne bi smelo biti 
omejeno na geografsko območje, ki ga 
vključuje vsaka regionalna struktura za 
sodelovanje, kot jo določi Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te Uredbe z njeno dopolnitvijo se 
sprejme v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 13(2).

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

Obrazložitev

Dostop do zmogljivosti za medsebojno povezovanje bi bilo treba optimizirati z letnimi, 
mesečnimi in dnevnimi ponudbenimi razpisi za zmogljivosti na mejah. To bi bilo potrebno, da 
se odpravijo omejitve zaradi visokih tranzitnih tokov prek medsebojnih povezav. Omejevanje 
ozemeljskega obsega bi utegnilo ovirati prosto trgovino z električno energijo v okviru 
integriranega trga z električno energijo, ki se ga poskuša vzpostaviti.
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Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (B)

Člen 5, odstavek 4 (Uredba (ES) št. 1228/2003)

4. Upravljavci prenosnega omrežja objavijo 
ustrezne podatke o napovedanem in 
dejanskem povpraševanju, razpoložljivosti 
in dejanski uporabi proizvodnih 
zmogljivostih in obremenitev, 
razpoložljivosti in uporabi omrežja in 
povezovalnih daljnovodov omrežja ter 
izravnalni energiji in rezervni zmogljivosti.

4. Upravljavci prenosnega omrežja objavijo 
ustrezne podatke o napovedanem in 
dejanskem povpraševanju, razpoložljivosti 
in dejanski uporabi proizvodnih 
zmogljivostih in obremenitev, 
razpoložljivosti in uporabi omrežja in 
povezovalnih daljnovodov omrežja ter 
izravnalni energiji in rezervni zmogljivosti.
Posamezni podatki, ki se nanašajo na 
proizvodne zmogljivosti in obremenitve, pa 
ostanejo zaupni. Podatki, ki se nanašajo na 
prenosno omrežje, se objavijo, če je to 
potrebno zaradi varovanja kritične 
infrastrukture. 

Obrazložitev

Praktično nemogoče je hraniti vse podatke, ki so potrebni za preverjanje vseh operativnih 
odločitev o razporejanju in vedenju na dražbah za izmenjave električne energije. Poleg tega 
bi predlagana določba različno obravnavala proizvajalce in neodvisne trgovce, saj bi le od 
proizvajalcev zahtevala hranjenje podatkov, ki bi bili na voljo regulatorjem, da bi lahko 
preverjali njihovo vedenje na dražbah in njihove operativne ponudbene odločitve. Ta 
nesimetrična obravnava se ne zdi upravičena. Upoštevati je treba zaupnost podatkov, do 
katerih je dostop omejen.

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA 4, TOČKA (B)

Člen 5, odstavek 6 (Uredba (ES) št. 1228/2003)

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima ena 
inštalirano zmogljivost vsaj 250 MW, pet let 
hranijo nacionalnemu regulatornemu organu, 
nacionalnemu organu za konkurenco in 
Komisiji na razpolago urne podatke za 
posamezen obrat, ki so potrebni za vse 
operativne odločitve razporejanja in 
ponudbeno strategijo pri izmenjavah 
električne energije, dražbah povezovalnih 
daljnovodov, trgih z rezervno energijo in 

6. Proizvajalci, ki imajo ali upravljajo 
proizvodne zmogljivosti, od katerih ima ena 
inštalirano zmogljivost vsaj 250 MW, pet let 
hranijo nacionalnemu regulatornemu organu, 
nacionalnemu organu za konkurenco in 
Komisiji na razpolago urne podatke za vse 
obrate, ki imajo inštalirano zmogljivost vsaj 
250 MWe. Podatki na obrat in uro, ki jih je 
treba shraniti, vključujejo podatke o 
razpoložljivih proizvodnih zmogljivostih in 
predvidenih rezervnih zmogljivostih.
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prostih trgih. Podatki na obrat in uro, ki jih 
je treba shraniti, med drugim vključujejo 
podatke o razpoložljivih proizvodnih 
zmogljivostih in predvidenih rezervnih 
zmogljivosti, vključno z dodelitvijo teh 
predvidenih rezervnih zmogljivosti na ravni 
obrata v času dražbe ali proizvodnje.

Obrazložitev

Praktično nemogoče je hraniti vse podatke, ki so potrebni za preverjanje vseh operativnih 
odločitev o razporejanju in vedenju na dražbah za izmenjave električne energije. Poleg tega 
bi predlagana določba različno obravnavala proizvajalce in neodvisne trgovce, saj bi le od 
proizvajalcev zahtevala hranjenje podatkov, ki bi bili na voljo regulatorjem, da bi lahko 
preverjali njihovo vedenje na dražbah in njihove operativne ponudbene odločitve. Ta 
nesimetrična obravnava se ne zdi upravičena. Upoštevati je treba zaupnost podatkov, do 
katerih je dostop omejen.

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 6, uvodni del (Uredba (ES) št. 1228/2003)

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

6. Vsak prihodek, nastal zaradi dodeljevanja 
povezav, se uporabi za naslednje namene, 
brez kakršnega koli prednostnega vrstnega 
reda:

Obrazložitev

Upravljavci prenosnega omrežja prihodke iz upravljanja prezasedenosti trenutno pretežno 
uporabljajo za zmanjševanje nacionalnih tarif. Vsaka sprememba tega postopka bo 
povzročila skokovito povišanje omrežnih tarif.

Poleg tega upravljavci prenosnega omrežja ne bodo mogli ustvariti ustreznega donosa iz 
naložb, če bodo s prihodki iz dražb dolžni financirati nove povezovalne zmogljivosti. Sicer 
upravljavcev prenosnega omrežja nič ne spodbuja k izgradnji novih povezovalnih 
zmogljivosti. To bi bilo v nasprotju s členom 6(1)a direktive 2005/89 (zanesljivost oskrbe).

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 6, točka (b) a (novo) (Uredba (ES) št. 1228/2003)

(ba) kot dobiček, ki ga regulatorni organi 
upoštevajo pri odobritvi metodologije za 
obračunavanje omrežnih tarif in/ali 
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ocenjevanje, če je tarife treba spremeniti.

Obrazložitev

Upravljavci prenosnega omrežja prihodke iz upravljanja prezasedenosti trenutno pretežno 
uporabljajo za zmanjševanje nacionalnih tarif. Vsaka sprememba tega postopka bo 
povzročila skokovito povišanje omrežnih tarif. 

Poleg tega upravljavci prenosnega omrežja ne bodo mogli ustvariti ustreznega donosa iz 
naložb, če bodo s prihodki iz dražb dolžni financirati nove povezovalne zmogljivosti. Sicer 
upravljavcev prenosnega omrežja nič ne spodbuja k izgradnji novih povezovalnih 
zmogljivosti. To bi bilo v nasprotju s členom 6(1)a direktive 2005/89 (zanesljivost oskrbe).

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 7, odstavek 1, točka (a) (Uredba (ES) št. 1228/2003)

(a) naložba mora povečati konkurenco na 
področju oskrbe z električno energijo; 

(a) naložba mora povečati konkurenco na 
področju oskrbe z električno energijo.
Povečati mora tudi regionalno stabilnost z 
zagotavljanjem novih možnosti prenosa, 
bodisi za rastoče trge ali za trge s 
primanjkljajem, ki jim je treba zagotoviti 
zanesljivo oskrbo z energijo. Omejitve 
prenosa so lahko posledica posebne 
strukture omrežja, kar bi bilo treba 
upoštevati kot pomemben dejavnik za 
razvoj in/ali boljše vzdrževanje;

Obrazložitev

Ravnotežje med električno energijo in naložbenim portfeljem.

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 7a, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1228/2003)

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih 
trgov na regionalni ravni in na ravni 
Skupnosti, države članice zagotovijo, da so 
vloge in odgovornosti upravljavcev
prenosnega omrežja, upravljavcev 
distribucijskega omrežja, dobaviteljev, 
odjemalcev in po potrebi drugih udeležencev 

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

na trgu opredeljene glede na pogodbene 
dogovore – vključno s sporazumi o odjemu, 
najemanjem ali oddajanjem prenosnega 
sistema, strateškimi zavezništvi med 
sosednjimi državami –, obveznosti do 
odjemalcev – vključno z napovedmi 
sprememb cen v primeru zaprtja obratov ali 
njihovih enot –, izmenjavo podatkov ter 
pravil glede poravnave, lastništvo podatkov 
in odgovornost za merjenje porabe.

Obrazložitev

Metode so tržno utemeljene, prožne, da jih je mogoče prilagoditi posebnim razmeram na trgu 
in predvidenim obetom, ter prispevajo k zanesljivosti dobave, preglednosti delovanja in 
odgovornosti zainteresiranih strani. Predvideti bi bilo treba nadomestno uporabo virov iz 
drugih obratov, da se med obdobji največjega povpraševanja zagotovi učinkovita in 
zanesljiva oskrba z električno energijo. 
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