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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog spreminja Direktivo 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z električno 
energijo. Gre za enega od petih predlogov iz tretjega zakonodajnega svežnja za trg EU z 
elektriko in plinom, ki ga je Komisija predstavila septembra 2007. Pripravljavec mnenja 
pozdravlja predloge iz tega svežnja in ga v splošnem podpira, saj je zelo pomemben za 
dosego pravega evropskega notranjega električnega, torej energetskega trga. Namen tega 
svežnja je zagotoviti varno oskrbo in ohraniti nizke in pregledne cene za evropske potrošnike, 
skratka, podpreti in nadalje razvijati sedanji proces liberalizacije v Evropi, kar pripravljavec 
mnenja odločno podpira. Čeprav pozdravlja predlog o skupnih pravilih notranjega trga, pa 
meni, da so še možnosti za izboljšave. Zlasti je treba preučiti vprašanje ločevanja lastništva.

Predlogi zajemajo ukrepe, s katerimi bi zagotovili dejansko ločevanje omrežij (prenosna 
omrežja ali upravljavci prenosnih omrežij) od dobave in proizvodnje, da bi zagotovili 
nadaljnjo liberalizacijo notranjih trgov za električno energijo in zemeljski plin, kar bo 
koristilo potrošnikom. Pripravljavec mnenja meni, da je ločevanje lastništva pri doseganju 
popolne liberalizacije skrajni ukrep. Ker pa so aktualni podatki o uporabi ločevanja lastništva 
kot sredstva za polno liberalizacijo notranjega energetskega trga videti nepopolni, bi bilo treba 
skrbno pretehtati in ovrednotiti druge izvedljive alternative, s katerimi bi lahko dosegli isti 
cilj. Zato so v tem mnenju predlagani deli predlogov osmih držav članic o "učinkovitem in 
uspešnem ločevanju". Pripravljavec mnenja predlaga, da bi imele države članice sprva 
možnost izbirati med ločevanjem lastništva in učinkovitim in uspešnim ločevanjem. Če pa bi 
se država članica odločila za učinkovito in uspešno ločevanje in bi se po treh letih prenosa 
pokazalo, da to ni dovolj za polno liberalizacijo, bi morala obvezno uporabiti ločevanje 
lastništva. Komisija bo o tovrstni pomanjkljivosti opozorila Skupnost, v zakonodajnem 
postopku s polno udeležbo Parlamenta pa bo sprejet sklep o uvedbi ločevanja lastništva. 
Možnost neodvisnih upravljavcev omrežja, ki jo je predlagala Komisija, ni izvedljiva, saj bi 
povzročila prekomerne regulativne stroške.

S klavzulo o recipročnosti v členu 8a predloga bo zagotovljeno, da podjetja zunaj EU ne 
morejo dobiti pomembnih deležev v evropskih omrežjih za prenos ali pri upravljavcih teh 
omrežij, zato da bi se izognili preveliki odvisnosti od teh podjetij. Odstopanja so mogoča le, 
če se Skupnost odloči skleniti sporazum s pogodbenikom iz tretje države. Pripravljavec 
mnenja meni, da bi bilo treba odločitve o sporazumih s tretjimi državami zaradi usklajenosti 
evropske energetske politike obravnavati na ravni Skupnosti. Zato soglaša s predlogom 
Komisije.

Čeprav Komisija navaja načelo nediskriminacije med javnim in zasebnim sektorjem, se 
pripravljavec mnenja sprašuje, ali je bilo dovolj pozornosti namenjene zagotovitvi, da bodo za 
javna podjetja veljale enake obveze o ločevanju kot za zasebna, saj državnih organov ne 
moremo prisiliti, da bi privatizirali državna podjetja. Tu se porodi vprašanje, ali bi bila 
zasebna konkurenca zaradi tega v slabšem položaju.

Pripravljavec mnenja je prepričan, da varstvo potrošnikov zahteva okrepljene ukrepe, zato 
predlaga spremembe, ki prinašajo izboljšave na tem področju. V predlogu so zastavljeni 
nadaljnji ukrepi za varstvo potrošnikov ob upoštevanju obveznosti in pristojnosti nacionalnih 
regulativnih organov. Pripravljavec mnenja stremi k okrepitvi in razjasnitvi vloge pristojnih 
organov, da bi dosegli izboljšave pri vprašanjih varstva potrošnikov.
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Predlog se ukvarja predvsem z liberalizacijo veleprodajnega trga z elektriko, vendar želi 
pripravljavec mnenja tudi poudariti, da je pomembno zagotoviti zadostno energetsko 
proizvodnjo, ki bo sledila naraščajočemu povpraševanju. Poleg tega popolnoma delujoč 
maloprodajni trg še ni bil vzpostavljen, kar je ugotovila tudi Komisija. Zato so potrebni 
oprijemljivi predlogi, da bo dosežen resnični notranji trg.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zahteve glede javnih storitev in 
skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz 
njih, je treba še bolj okrepiti, da bi 
zagotovili, da bodo lahko imeli vsi 
potrošniki koristi od konkurence. Ključni 
vidik pri dobavi energije odjemalcem je 
dostop do podatkov o porabi, ki morajo biti 
na voljo odjemalcem, tako da lahko 
konkurente povabijo, da pripravijo 
ponudbo na podlagi teh podatkov. 
Porabniki morajo imeti tudi pravico, da so 
ustrezno obveščeni o svoji porabi energije. 
Redni podatki o stroških energije bodo 
ustvarili spodbude za prihranke energije, 
saj bodo dajali odjemalcem neposredne 
povratne informacije o učinkih naložb v 
energetsko učinkovitost in spremembe 
ravnanja.

(21) Zahteve glede univerzalnih in javnih 
storitev in skupne minimalne standarde, ki 
izhajajo iz njih, je treba še bolj okrepiti, da 
bi zagotovili, da bodo lahko imeli vsi 
potrošniki koristi od konkurence in 
pravičnejših cen. Ključni vidik pri dobavi 
energije odjemalcem je dostop do
objektivnih in preglednih podatkov o
njihovi porabi, s tem povezanih cenah in 
stroških storitev, ki morajo biti na voljo 
odjemalcem, tako da lahko konkurente 
povabijo, da pripravijo ponudbo na podlagi 
teh podatkov. Porabniki morajo imeti tudi 
pravico, da so ustrezno obveščeni o svoji 
porabi energije. Redni podatki o stroških 
energije, vsaj na četrt leta, bodo ustvarili 
spodbude za prihranke energije, saj bodo 
dajali odjemalcem neposredne povratne 
informacije o učinkih naložb v energetsko 
učinkovitost in spremembe ravnanja.

Or. en

Obrazložitev

Pri stremljenju k cilju svobodne in pregledne konkurence potrošnikom dostop do 
najrazličnejših podatkov omogoča obveščeno izbiro dobavitelja elektrike.
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Predlog spremembe 2

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (1) a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3, odstavek 6, točki (a) in (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da 
dobavitelji električne energije v računih 
ali ob računih in v promocijskem gradivu 
za končne porabnike posebej navedejo:
a) delež vsakega energetskega vira v 
skupni sestavi goriv, ki jih je dobavitelj 
porabil v preteklem letu – na poenoten in 
razumljiv način, da je v državah članicah 
omogočena preprosta primerjava; 
b) vsaj navedbo obstoječih referenčnih 
virov, na primer spletnih strani, kjer so 
javno dostopne informacije o okoljskem 
vplivu, vsaj glede emisij CO2 in 
radioaktivnih odpadkov, ki so nastali 
zaradi elektrike, proizvedene v preteklem 
letu iz skupne sestave goriv posameznega 
dobavitelja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošniki lahko izvajali svojo pravico do izbire, bi morali imeti dostop do podatkov, ki 
bodo prispevali k socialnim in okoljskim ciljem. Možnost izbire za potrošnike bo pozitivno 
vplivala na trg.

Predlog spremembe 3

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (1) b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3, odstavek 6, pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi storijo vse 
potrebno za zagotovitev, da bodo 
informacije, ki jih dobavitelji v skladu s 
tem členom priskrbijo svojim odjemalcem, 
zanesljive. Pravila v zvezi s predstavitvijo 
informacij se uskladijo po državah 
članicah in zadevnih trgih.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošniki uživali dejansko izbiro, bi morala biti predstavitev podatkov pri vseh 
dobaviteljih elektrike usklajena. Doslednost bo zagotovila preglednost in izboljšala zmožnost 
potrošnikov, da zamenjajo dobavitelja.

Predlog spremembe 4

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (2)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3, odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje 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).

10. Komisija sprejme smernice za izvajanje 
tega člena v enem letu po začetku 
veljavnosti te direktive. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v
posvetovanju s Parlamentom v skladu s
členom 253 Pogodbe o ES.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja s področja varstva potrošnikov niso prepuščena postopku komitologije, saj ima 
Parlament polno pravico za sodelovanje v tem postopku.
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Predlog spremembe 5

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 členov 8, 8a in 8b ali 
– določbe 8, 8a in 8b;
V primeru, da prenos določb 8a, 8b in 8c 
po [datum prenosa plus tri leta] ni 
zadosten za popolno liberalizacijo v 
določeni državi članici, Skupnost odloči, 
ali je treba uporabiti člen 8. 
V primeru skladnosti z določbami členov 
8, 8a in 8b države članice zagotovijo, da 
od [datum prenosa plus eno leto]:

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba daje državam članicam izbiro med ločevanjem lastništva ter učinkovitim in 
uspešnim ločevanjem, kar omogoča Skupnosti ukrepanje, če slednje ne bo dovolj.

Predlog spremembe 6

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (5), uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 7

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (5)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8c
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:
i) upravljavec prenosnega omrežja je 
lastnik sredstev, ki so potrebna za 
običajno poslovanje s prenosom električne 
energije;
ii) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposluje osebje, ki je potrebno za 
običajno poslovanje s prenosom električne 
energije;
iii) 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;
iv) 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: 
– zatopanje upravljavca prenosnega 
omrežja ter stike s tretjimi stranmi in 
regulatornimi organi;
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– dovoljevanje in urejanje dostopa tretjih 
strani;
– pobiranje stroškov dostopa;
– 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 službe;
– računovodske službe in službe za 
informacijsko tehnologijo.
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 njegovih hčerinskih 
družb. 
Neodvisnost uprave upravljavcev 
prenosnih omrežij, izvršnega 
direktorja/izvršilnega sveta 
5. Sklepi o imenovanju in predčasni 
prekinitvi zaposlitve izvršnega 
direktorja/članov izvršilnega sveta 
upravljavca prenosnega omrežja ter s tem 
povezani pogodbeni sporazumi o 
zaposlitvi in njihovo prenehanje se 
sporočijo regulatornemu organu ali 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
organu. Ti sklepi in sporazumi so lahko 
obvezujoči le, če v obdobju treh tednov po 
sporočilu regulatornemu organu ali 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
organu ta ni uporabil svoje pravice veta. 
Veto se lahko izda v primeru imenovanja 
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in s tem povezanih pogodbenih 
sporazumov, pri katerih se pojavijo resni 
pomisleki v zvezi s profesionalno 
neodvisnostjo imenovanega izvršnega 
direktorja/člana izvršilnega sveta, ali v 
primeru predčasne prekinitve zaposlitve in 
s tem povezanih pogodbenih sporazumov, 
če obstajajo resni pomisleki o 
utemeljenosti tega ukrepa.
6. Dejanska pravica do priziva 
regulatornemu organu ali drugemu 
pristojnemu nacionalnemu javnemu 
organu ali sodišču se zagotovijo za vse 
pritožbe uprave upravljavca prenosnega 
omrežja v zvezi s predčasno prekinitvijo 
njihove zaposlitve.

7. Izvršni direktorji/člani izvršilnega sveta 
pri upravljavcu prenosnega omrežja se po 
prekinitvi zaposlitve v obdobju vsaj 
nadaljnjih treh let ne morejo udejstvovati 
v nobeni veji vertikalno integriranih 
podjetij, ki opravljajo dejavnost 
proizvodnje ali dobave.
8. Izvršni direktor/člani izvršilnega 
odbora nimajo nobenih koristi in ne 
dobijo nobenega nadomestila iz katerega 
koli dela vertikalno integriranega 
podjetja, ki ni upravljavec prenosnega 
omrežja. Noben del njegovih/njihovih 
osebnih prejemkov ni odvisen od 
dejavnosti vertikalno integriranega 
podjetja, razen od dejavnosti upravljavca 
prenosnega omrežja.
9. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
so izvzeti iz neposredne ali posredne 
odgovornosti za tekoče operacije druge 
veje vertikalno integriranega podjetja.
10. Brez poseganja v zgornje določbe ima 
upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega 
elektroenergetskega podjetja dejanske 
pravice sprejemanja odločitev glede 
sredstev, ki so potrebna za upravljanje, 
vzdrževanje ali razvoj omrežja. To ne sme 



PA\707346SL.doc 11/22 PE402.514v01-00

SL

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 omogočalo matičnemu podjetju 
zlasti potrditev letnega finančnega načrta 
ali drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca prenosnega omrežja in 
določitev skupnih omejitev glede stopnje 
zadolževanja njegovega hčerinskega 
podjetja. Če matično podjetje ne odobri 
letnega finančnega načrta ali drugega 
enakovrednega finančnega načrta, 
odločitev o tem sprejme regulatorni 
organ. Matično podjetje nima pravice 
izdajanja navodil v zvezi s tekočimi 
operacijami 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 sveta 
direktorjev upravljavca ne sodelujejo v 
nobeni veji vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje 
ali dobave.
12. Nadzorne svete ali svete direktorjev 
upravljavcev prenosnih omrežij sestavljajo 
neodvisni člani, imenovani za obdobje 
vsaj petih let. O njihovem imenovanju se 
obvestijo regulatorni organi ali pristojni 
nacionalni javni organ ter postane 
obvezujoče pod pogoji iz odstavka 5.
13. Za namene odstavka 12 se član 
nadzornega sveta ali sveta direktorjev 
upravljavca prenosnega omrežja 
obravnava kot neodvisen, če ni v 
poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno 
integriranim podjetjem, z njegovimi 
vodilnimi delničarji ali upravo ter ničimer 
drugim, kar bi lahko privedlo do 
navzkrižja interesov, ki bi vplivalo na 
njegovo presojo, zlasti:
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a) da ni zaposlen v kateri koli veji 
vertikalno integriranega podjetja, ki 
opravlja dejavnosti proizvodnje in dobave 
v obdobju petih let pred imenovanjem v 
nadzorni svet ali svet direktorjev;
b) nima nobene koristi in ne prejema 
nadomestil iz vertikalno integriranega 
podjetja ali iz njegovih odvisnih podjetij, 
razen upravljavcev prenosnih omrežij;
c) da med svojim članstvom v nadzornem 
svetu ali svetu direktorjev nima 
pomembnih poslovnih odnosov s katero 
koli vejo vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti oskrbe z 
energijo;
d) ni član izvršilnega odbora podjetja, v 
katerem člane nadzornega sveta ali sveta 
direktorjev imenuje vertikalno integrirano 
podjetje.
13. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo 
in izvajajo program za doseganje 
skladnosti, v katerem so zastavljeni ukrepi 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja. Program določi posebne 
obveznosti, ki jih morajo zaposleni 
izpolniti za uresničitev tega cilja. Odobriti 
ga mora regulatorni organ ali drugi 
pristojni nacionalni javni organ. 
Skladnost programa neodvisno nadzoruje 
nadzornik za skladnost. V primeru 
neprimernega izvajanja programa za 
skladnost je za uvedbo sankcij pristojen 
regulatorni organ.
15. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
upravljavca prenosnega omrežja imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je pristojen za:
i) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
ii) pripravo letnega poročila, v katerem so 
določeni ukrepi za izvajanje programa za 
skladnost in njegovo predložitev 
regulatornemu organu;
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iii) izdajanje priporočil za program za 
skladnost in o njegovo izvajanje.
16. Neodvisnost nadzornika za skladnost 
se zagotovi zlasti s pogoji v njegovi 
pogodbi o zaposlitvi.
17. Nadzornik za skladnost ima možnost 
rednega naslavljanja nadzornega sveta ali 
sveta direktorjev upravljavca prenosnega 
omrežja, vertikalno integriranega podjetja 
in regulatornih organov.
18. Nadzornik za skladnost lahko 
prisostvuje vsem sejam nadzornega sveta 
ali sveta direktorjev upravljavca 
prenosnega omrežja, kjer so obravnavana 
naslednja področja:
i) pogoji dostopa in priključitve 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 naložbami v medsebojno 
povezovanje in povezave;
iii) izravnalna pravila, vključno s pravili 
glede rezervne električne energije;
iv) nakup energije za pokritje energetskih 
izgub.
19. Med temi sejami prepreči 
diskriminatorno razkritje poslovno 
občutljivih podatkov o dejavnostih 
proizvajalcev ali dobaviteljev nadzornemu 
svetu ali svetu direktorjev.
20. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
vseh pomembnih knjig, zapisov in uradov 
upravljavca prenosnega omrežja ter do 
vseh informacij, potrebnih za izpolnitev 
njegovih obveznosti in ustrezno izvajanje 
njegovih nalog.
21. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
imenuje ali odstavi nadzornika za 
skladnost le po predhodni odobritvi 
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regulatornega organa.
22. Upravljavci prenosnih omrežij vsaj 
vsaki dve leti pripravijo načrt za razvoj 
omrežja za obdobje desetih let ter 
poskrbijo za učinkovite ukrepe za 
zagotavljanje ustreznosti omrežja in 
zanesljivost oskrbe.
23. Desetletni razvojni načrt:
i) za udeležence na trgu prikaže glavno 
infrastrukturo za prenos, ki bi jo bilo 
treba zgraditi v naslednjih desetih letih,
ii) vsebuje vse že sprejete naložbe in 
opredeli nove, za katere je treba v 
naslednjih treh letih sprejeti sklep o 
izvajanju.
24. 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. 
Upravljavec prenosnega omrežja 
pravočasno predloži osnutek pristojnemu 
nacionalnemu organu.
25. Pristojni nacionalni organ se na 
osnovi osnutka desetletnega načrta za 
razvoj omrežja odprto in pregledno 
posvetuje z vsemi ustreznimi uporabniki 
omrežja in lahko objavi izide postopka 
posvetovanja, zlasti morebitne naložbene 
potrebe.
26. Pristojni nacionalni organ oceni, ali 
desetletni načrt za razvoj omrežja zajema 
potrebne naložbe, ki so bile opredeljene 
med posvetovanjem. Od upravljavca 
prenosnega omrežja lahko zahteva, da 
spremeni svoj načrt.
27. Pristojni nacionalni organ iz 
odstavkov 24, 25 in 26 je lahko nacionalni 
regulatorni organ, drugi pristojni 
nacionalni javni organ ali skrbnik za 
razvoj omrežja, ki ga ustanovi upravljavec 
prenosnega omrežja. Pri slednjem 



PA\707346SL.doc 15/22 PE402.514v01-00

SL

upravljavec prenosnega omrežja 
pristojnemu nacionalnemu javnemu 
organu predloži v sprejetje osnutke 
statuta, seznama članov in poslovnika.
28. 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 regulatornim organom ali 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
javnemu organu pristojnost, da:
a) z vsemi pravnimi sredstvi zahteva od 
upravljavca prenosnega omrežja, naj 
izvede svoje naložbene obveznosti z 
uporabo lastnih finančnih sredstev, ali
b) pozove neodvisne vlagatelje, naj 
objavijo ponudbe za potrebne naložbe v 
prenosno omrežje, pri tem pa lahko prisili 
upravljavca prenosnega omrežja, da:
– sprejme financiranje tretje strani,
– sprejme, da gradbena dela izvede tretja 
stran, in da se zgradijo novi objekti, ter
– sprejme upravljanje teh novih objektov.
Ustrezno finančno ureditev mora odobriti 
regulatorni organ ali pristojni nacionalni 
organ. V obeh primerih urejanje tarif 
omogoči prihodke, ki pokrijejo stroške teh 
naložb.
29. Pristojni nacionalni javni organ 
nadzoruje in oceni izvajanje naložbenega 
načrta.
30. Upravljavec prenosnega omrežja je 
zavezan k vzpostavljanju in objavljanju 
preglednih in učinkovitih postopkov za 
nediskriminatorno vključevanje novih 
elektrarn v omrežje. Te postopke 
sprejmejo nacionalni regulatorni organi 
ali drugi pristojni nacionalni javni organi.
31. Upravljavec prenosnega omrežja ne 
more zavrniti povezave z novo elektrarno 
na osnovi morebitnih prihodnjih omejitev 
obstoječih zmogljivosti omrežja, na primer 
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preobremenjenosti v oddaljenih delih 
prenosnega omrežja. Upravljavec 
prenosnega omrežja mora priskrbeti vse 
potrebne informacije.
32. Upravljavec prenosnega omrežja ne 
more zavrniti nove priključne točke zgolj 
zaradi dodatnih stroškov, ki bi nastali 
zaradi potrebne večje zmogljivosti 
elementov omrežja v njeni bližini.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (8)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
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 



PA\707346SL.doc 17/22 PE402.514v01-00

SL

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 regulativni 
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 
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).
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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.
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; 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Možnost neodvisnega upravljavca omrežja ne zagotavlja ustrezne alternative ločevanju 
lastništva zaradi prekomernih regulativnih stroškov.

Predlog spremembe 9

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (8)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 10 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 10a črtano
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, 
organizacijo in sprejemanje odločitev.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja iz odstavka 1 veljajo 
naslednja minimalna merila:
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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

Te določbe, ki se nanašajo na člen 10, so brezpredmetne, če se ta člen izbriše.
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Predlog spremembe 10

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (12)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22 c, odstavek1, točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, 
vključno z izmenjavo električne energije, 
cenami za gospodinjstva, deležem 
odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, 
deležem odklopov in pritožbami 
gospodinjstev v standardni obliki, ter 
morebitno izkrivljanje ali omejevanje 
konkurence v sodelovanju z organi, 
pristojnimi za konkurenco, pri čemer tem 
organom zagotavlja potrebne informacije 
in jim posreduje zadevne primere;

i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, 
vključno z izmenjavo električne energije, 
cenami za gospodinjstva, deležem 
odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, 
deležem priklopov in odklopov, stroški 
vzdrževanja ter pritožbami gospodinjstev v 
standardni obliki, ter morebitno izkrivljanje 
ali omejevanje konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco, pri 
čemer tem organom zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje zadevne 
primere;

Or. en

Obrazložitev

V interesu večje izbire za potrošnike je usposobitev pristojnih organov za spremljanje večjega 
razpona cen in stroškov.

Predlog spremembe 11

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (12)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22 c, odstavek1, točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 

k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulatornih organov po vsej 
EU zagotavlja enake in pregledne visoke 
standarde univerzalnih in javnih storitev za
porabnike električne energije, vključno z 
državljani, ter varstvo ranljivih odjemalcev 
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odjemalcev iz Priloge A; in učinkovitost vseh ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnje razjasnitve dolžnosti pristojnega organa služijo delovanju trga in končno koristijo 
tudi potrošniku.

Predlog spremembe 12

predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1, točka (12)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22 c, odstavek1, točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, uporabo 
usklajene oblike za predstavljanje 
podatkov o porabi in dostop do podatkov v 
skladu z odstavkom (h) Priloge A;

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, med 
drugim o cenah in drugih povezanih 
odhodkih, uporabo usklajene oblike za 
predstavljanje tovrstnih podatkov o porabi 
in hiter dostop do tovrstnih podatkov za 
vse uporabnike v skladu z odstavkom (h) 
Priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnje razjasnitve dolžnosti pristojnega organa služijo delovanju trga in končno koristijo 
tudi potrošniku.
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