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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta je podlaga za izvajanje odločitev Sveta in 
Parlamenta, ki je v svoji resoluciji z dne 10. julija 2007 izrazil močno podporo za skupno 
energetsko politiko. Ta politika zahteva:

 učinkovito ločevanje dejavnosti dobave in proizvodnje od delovanja omrežja; 

 nadaljnjo uskladitev pristojnosti in večjo neodvisnost nacionalnih energetskih 
regulatorjev;

 vzpostavitev neodvisnega mehanizma za sodelovanje med nacionalnimi regulatorji;

 vzpostavitev mehanizma, s pomočjo katerega bodo upravljavci prenosnih omrežij 
izboljšali usklajevanje upravljanja omrežij, varnost mreže, čezmejno trgovino in 
delovanje mreže;

 večjo preglednost delovanja energetskega trga.

Uredba ustvarja praktične pogoje za doseganje omenjenih ciljev z ustanovitvijo Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev za spremljanje izvajanja nalog, predvidenih za Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo. Izvajanje uredbe bo 
ustvarilo pogoje za boljšo konkurenčnost, boljšo kakovost dobave, ohranjanje energije in 
izboljšano varnost oskrbe z energijo. 

Električna energija se bistveno razlikuje od drugega blaga, s katerim se trguje, saj gre za 
proizvod, ki temelji na omrežju, njegovo skladiščenje pa je nemogoče ali drago. Zato 
energetsko gospodarstvo zahteva uvedbo neodvisnih mehanizmov za sodelovanje in 
sprejemanje odločitev na ravni nacionalnih regulatorjev in uredbo v okviru evropskega trga. 
Uvedba formalnih struktur je zato upravičena za sodelovanje na tem področju v skladu s 
spremenjeno Uredbo (ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop omrežja za čezmejne izmenjave 
električne energije. Te spremembe ne rešujejo vseh težav čezmejne izmenjave električne 
energije, vendar uvajajo ukrepe, ki bodo na omejen način povečali učinkovitost in delovanje 
omrežja prilagodili potrebam trga. Podrobni tehnični in tržni kodeks, vključen v naloge 
Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo, in dejavnosti 
agencije za spremljanje izvajanja teh nalog morajo zagotoviti dodatno vrednost za evropsko 
gospodarstvo. Ukrepi morajo spodbujati nastajanje dobro delujočih in preglednih čezmejnih 
maloprodajnih in veleprodajnih trgov.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 1228/2003 o pogojih za 
dostop omrežja za čezmejne izmenjave električne energije mora prispevati k urejanju 
notranjega trga električne energije ob upoštevanju interesov potrošnikov in upravljavcev na 
naslednji način:

 z nižjimi stroški prenosa in večjo konkurenčnostjo, zato da se energija dobavi 
potrošnikom po nižjih cenah, pri čemer je treba zagotavljati stabilnost in zanesljivost 
oskrbe z električno energijo;
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 z ustanavljanjem Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev in Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za električno energijo z usklajevanjem 
nacionalnih prenosnih omrežij. S tem bi zagotovili boljše delovanje evropskega trga in 
nacionalnih omrežij, pri čemer bi znižali izgube pri prenosu energije in spodbujali 
razvoj manjše porabe energije, ki temelji na obnovljivih energetskih virih;

 z razvojem omrežij za prenos električne energije, ki bodo omogočila potreben razvoj 
jedrskih elektrarn in zagotovila oskrbo z energijo po stabilnih in nizkih cenah, pri 
čemer bodo nedvomno okrepila konkurenčnost in razvoj evropskega gospodarstva ter 
zmanjšala emisije CO2. Visoka rast cen nafte in plina in močna odvisnost od politične 
situacije za dobavo teh virov bi lahko ogrozili stabilnost evropskega gospodarstva in 
povzročili upad dejanskega dobička.

Spremenjena uredba bo neposredno vplivala na boljšo organizacijo trga električne energije in 
dostopa do omrežja za čezmejno izmenjavo električne energije, medtem ko bodo koristi za 
potrošnike odvisne od podrobnih tehničnih in tržnih kodeksov, ki jih določa in priporoča 
uredba, ter njihovega pravilnega izvajanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje spremembe:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Poleg dobro delujočega trga je pomembno zagotoviti tudi učinkovit in odprt notranji trg. 
Pomembno je imeti trg, ki je odprt za nove udeležence, in omogočiti učinkovito konkurenco za 
vse udeležence.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za razvoj učinkovitega in odprtega trga je pomemben pregleden čezmejni dostop do 
prenosnih omrežij. Pomanjkanje preglednega dostopa lahko povzroči ovire in vpliva na raven 
konkurence.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi zagotovili optimalno upravljanje 
omrežja za prenos električne energije in da 
se omogočita čezmejno trgovanje z 
električno energijo in njena čezmejna 
dobava odjemalcem na maloprodajni ravni 
v Skupnosti, je treba ustanoviti Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
Njegove naloge morajo biti izvedene v 
skladu s pravili konkurence Skupnosti, ki 
ostajajo veljavna za odločitve Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
Njegove naloge morajo biti točno 
določene, njihove delovne metode pa 
morajo zagotavljati učinkovitost, 
reprezentativnost in preglednost. Glede na 
to, da je s pristopom na regionalni ravni 
možen učinkovitejši napredek, morajo 
upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
splošne strukture za sodelovanje 
vzpostaviti regionalne strukture ter hkrati 
zagotoviti združljivost rezultatov na 
regionalni ravni s kodeksi in naložbenimi 
načrti na ravni Skupnosti. Sodelovanje v 
okviru takšnih regionalnih struktur 
predpostavlja dejansko ločevanje 
dejavnosti omrežja od dejavnosti 
proizvodnje in dobave, brez česar 
regionalno sodelovanje med upravljavci 
prenosnega omrežja povzroča tveganje 
protikonkurenčnega obnašanja.

(7) Da bi zagotovili optimalno upravljanje 
omrežja za prenos električne energije in da 
se omogočita čezmejno trgovanje z 
električno energijo in njena čezmejna 
dobava odjemalcem na maloprodajni ravni 
v Skupnosti, je treba ustanoviti Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
Njegove naloge morajo biti izvedene v 
skladu s pravili konkurence Skupnosti, ki 
ostajajo veljavna za odločitve Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
Njegove naloge morajo biti točno 
določene, njihove delovne metode pa 
morajo zagotavljati učinkovitost, 
reprezentativnost in preglednost. Glede na 
to, da je s pristopom na regionalni ravni 
možen učinkovitejši napredek, morajo 
upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
splošne strukture za sodelovanje 
vzpostaviti regionalne strukture ter hkrati 
zagotoviti združljivost rezultatov na 
regionalni ravni s kodeksi in naložbenimi 
načrti na ravni Skupnosti. Države članice 
morajo spodbujati sodelovanje na 
regionalni ravni in na tej ravni tudi 
spremljati učinkovitost omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje sodelovanja držav članic na regionalni ravni in obveznost, da spremljajo 
učinkovitost omrežja je zelo pomembno pri zagotavljanju dejanskega čezmejnega notranjega 
trga in sodelovanja. Poleg tega učinkovito ločevanje lastništva ni nujen pogoj za 
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zagotavljanje regionalnega sodelovanja. Sodelovanje je možno in je lahko učinkovito tudi 
brez ločevanja lastništva.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Kar zadeva posvetovanje, morajo 
potrošniki in potrošniške organizacije bolj 
odločno nastopiti pri izvajanju nalog 
evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij za električno energijo, 
zlasti ko pripravljajo tehnični in tržni 
kodeks ter letne delovne programe.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki in potrošniške organizacije morajo biti vključeni v posvetovanje, ker so kot končni 
uporabniki v gospodinjstvu pomembni udeleženci.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Za zagotovitev večje preglednosti 
položaja v zvezi s celotnim evropskim 
omrežjem za prenos električne energije 
mora Komisija sestaviti, objaviti in 
posodobiti časovni načrt za omrežja za 
električno energijo. V ta časovni načrt 
morajo biti vključena vsa omrežja za 
prenos električne energije in mogoče 
regionalne povezave.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija mora sestaviti, objaviti in posodobiti časovni načrt za omrežje za električno energijo 
v Evropi, skupaj z mogočimi regionalnimi povezavami, da zagotovi preglednost, boljše 
informacije o tako imenovanih energijskih luknjah (kjer ni prenosnega omrežja ali povezav) 
in mora predlagati nove mogoče čezmejne povezave.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Iz spremljanja trga, ki ga zadnja leta 
izvajajo nacionalni regulatorni organi in 
Komisija, je razvidno, da trenutno veljavne 
zahteve po preglednosti in pravila glede 
dostopa do infrastrukture ne zadostujejo.

(9) Iz spremljanja trga, ki ga zadnja leta 
izvajajo nacionalni regulatorni organi in 
Komisija, je razvidno, da trenutno veljavne 
zahteve po preglednosti in pravila glede 
dostopa do infrastrukture ne zadostujejo pri 
zagotavljanju pravega, odprtega in 
učinkovitega notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo besedila.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za večje zaupanje v trg mora biti 
udeležencem zagotovljeno, da je zlorabe 
mogoče sankcionirati. Pristojnim organom 
je treba omogočiti, da učinkovito preučijo 
obtožbe glede tržnih zlorab. Zato 
potrebujejo pristojni organi dostop do 
podatkov, ki zagotavlja informacije o 
operativnih odločitvah dobaviteljev. Na 
trgu z električno energijo sprejemajo 
mnoge pomembne odločitve proizvajalci 
energije, ki morajo te informacije dati na 

(11) Za večje zaupanje v trg mora biti 
udeležencem zagotovljeno, da je zlorabe 
mogoče učinkovito sankcionirati. 
Pristojnim organom je treba omogočiti, da 
učinkovito preučijo obtožbe glede tržnih 
zlorab. Zato je dostop pristojnih organov
do podatkov, ki zagotavlja informacije o 
operativnih odločitvah dobaviteljev,
potreben. Na trgu z električno energijo 
sprejemajo mnoge pomembne odločitve 
proizvajalci energije, ki morajo te 
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voljo pristojnim organom za določeno 
obdobje. Manjši proizvajalci energije, ki 
nimajo realnih možnosti za izkrivljanje 
trga, morajo biti izvzeti iz te obveznosti.

informacije dati na voljo pristojnim 
organom za določeno obdobje, tako da so 
jim lahko dostopne. Poleg tega morajo 
pristojni organi redno spremljati, ali 
upravljavci omrežij spoštujejo pravila. 
Manjši proizvajalci energije, ki nimajo 
realnih možnosti za izkrivljanje trga, 
morajo biti izvzeti iz te obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti enostaven dostop do pomembnih informacij o dobaviteljih in 
spremljati, ali dobavitelji spoštujejo pravila, da se zagotovi enakopraven, pregleden in 
učinkovit trg.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se lahko dobavitelji uspešno 
potegujejo za gospodinjske odjemalce, ne 
smejo biti blokirani, ko hočejo vstopiti na 
nove maloprodajne trge. Zato morajo biti 
vsi udeleženci na trgu seznanjeni s pravili 
in odgovornostmi, ki urejajo dobavno 
verigo. Za spodbujanje integracije trga 
Skupnosti morajo biti ta pravila in 
odgovornosti usklajeni.

(12) Da se lahko dobavitelji uspešno 
potegujejo za gospodinjske odjemalce, ne 
smejo biti blokirani, ko hočejo vstopiti na 
nove maloprodajne trge. Zato morajo biti 
vsi udeleženci na trgu seznanjeni s pravili 
in odgovornostmi, ki urejajo dobavno 
verigo. Za spodbujanje integracije trga 
Skupnosti morajo biti ta pravila in 
odgovornosti usklajeni. Pristojni organi 
morajo redno spremljati, ali udeleženci na 
trgu spoštujejo ta pravila.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek je potreben za pojasnitev odgovornosti pristojnih organov in za zagotovitev 
izvajanja pravil.



PE402.507v01-00 10/13 PA\707314SL.doc

SL

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa;

(b) pravila glede priključitve na omrežje in 
dostopa, pri čemer je pozornost 
namenjena zaščiti interesov posameznih 
potrošnikov ter malih in srednje velikih 
podjetij;

Or. pl

Obrazložitev

Posamezni potrošniki ter mala in srednje velika podjetja so na energetskem trgu pogosto 
diskriminirani.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pravila za trgovanje (b) pravila za trgovanje, pri čemer je 
posebna pozornost namenjena zaščiti 
interesov posameznih potrošnikov ter 
malih in srednje velikih podjetij;

Or. pl

Predlog spremembe 11

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

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

Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za električno energijo 
vsaki dve leti objavi 20-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.

Or. pl

Obrazložitev

V številnih primerih zahtevajo obsežne naložbe in razvoj podobnih omrežij več kot 10 let od 
zasnove do zaključka.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

organizacije, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti učinkovito in raznoliko posvetovanje. Potrošniki in potrošniške 
organizacije morajo biti vključeni v posvetovanje, ker so kot končni uporabniki v 
gospodinjstvu pomembni udeleženci.

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje dejanskega čezmejnega notranjega trga in sodelovanja je pomembno, da 
države članice spodbujajo in nadzorujejo učinkovitost omrežja.
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Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev učinkovitega delovanja čezmejnih maloprodajnih trgov.
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