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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki 
povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0528),

– ob upoštevanju člena 251(2), člena 47(2) ter členov 55 in 95 Pogodbe ES, na podlagi 
katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0316/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Evropska unija je določila cilj, da bo 
do leta 2020 uporabljala 20 odstotkov 
energije iz obnovljivih virov. Treba je 
narediti vse, da bo ta cilj dosežen z 
dajanjem prednosti tej obliki električne 
energije, kadar je to mogoče.

Or. en

Obrazložitev

Obnovljivi energiji je treba zagotoviti prednostni dostop do omrežja, da bodo lahko države 
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članice uresničile cilje glede uporabe obnovljive energije.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V mnogih državah članicah na trgih 
prevladujejo veliki udeleženci. 
Regulativnim organom je treba dati 
pooblastila, da ugotavljajo, katera 
elektroenergetska podjetja imajo 
prevladujoč položaj na trgu, in predlagajo 
srednjeročne načrte za omejitev njihovega 
deleža na vseh ustreznih trgih na 20 %. 
Ustrezni trg mora opredeliti Komisija, pri 
tem pa je treba upoštevati vse spremembe 
prostorskega obsega trga.

Or. en

Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop. Z 
večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga povečala, zato bo ta določba omogočila 
rast podjetij.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ko se uvaja nek sistem, bi moral 
učinkovito odpravljati vsa navzkrižja 
interesov med proizvajalci in upravljavci 
prenosnih omrežij, regulativnim organom 
pa ne bi smel nalagati zahtevnega in 
okornega regulativnega režima, katerega 
izvajanje bi bilo težko in drago. 
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Or. en

Obrazložitev

Vsak sistem, ki se uvede, mora biti učinkovit in preprost.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da se razvije konkurenca na 
notranjem trgu z električno energijo, 
morajo imeti negospodinjski odjemalci 
možnost izbrati dobavitelja in za svoje 
potrebe po električni energiji skleniti 
pogodbe z več dobavitelji. Odjemalci 
morajo biti zaščiteni pred pogodbenimi 
klavzulami o ekskluzivnosti, katerih 
učinek je izključitev konkurenčnih in/ali 
dopolnilnih ponudb.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora potrošnikom omogočiti, da izkoristijo nižje cene energije, zato mora 
uveljavljenim dobaviteljem s prevladujočim položajem na trgu preprečiti, da bi v pogodbe s 
strankami vključili določbe o ekskluzivnosti. Določbe o ekskluzivnosti preprečujejo 
negospodinjskim odjemalcem, da bi uporabili več dobaviteljev, kar pa lahko znatno zmanjša 
račune za električno energijo.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
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podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulatorni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulatorni
organi.

podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti agencija
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni
organi.

Or. en

Obrazložitev

Agencija lahko deluje kot pošten posrednik, ki zagotavlja, da delo vseh držav članic poteka na 
istih temeljih. Agencija bi imela na voljo več strokovnega znanja in izkušenj kot Komisija.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Vse uskladitve pooblastil 
nacionalnih regulativnih organov morajo 
vključevati pobude za energetska podjetja 
in sankcije proti njim. Agenciji je treba 
dati ustrezna pooblastila, da prevzame 
vodilno vlogo pri zagotavljanju 
uravnoteženega razmerja med 
spodbudami in sankcijami v vseh državah 
članicah ter določi smernice za takšne 
ukrepe.

Or. en
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Obrazložitev

Agencija mora zagotoviti skupen pristop k tem ukrepom. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Energetski regulatorji in regulatorji 
finančnih trgov morajo sodelovati, da si 
ustvarijo pregled nad zadevnimi trgi, in 
morajo imeti pooblastilo za pridobitev 
ustreznih informacij od energetskih 
podjetij na osnovi primernih in zadostnih 
pooblastil za preiskave, reševanje sporov 
ter izrekanje učinkovitih sankcij.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da se veljavne direktive ne izvajajo, je še vedno zaskrbljujoče. Da se zagotovi 
učinkovito odprtje notranjega trga z električno energijo, je treba nacionalnim regulativnim 
organom omogočiti sodelovanje z drugimi ustreznimi regulativnimi organi, saj bodo lahko le 
tako učinkovito spremljali trg z električno energijo. Poleg tega morajo imeti po potrebi 
možnost, da elektroenergetskim podjetjem izrekajo učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije, če ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Odjemalci bi morali biti v središču 
te direktive. Že obstoječe pravice 
odjemalcev je treba okrepiti in zaščititi, 
vključevati pa bi morale tudi večjo 
preglednost in zastopanje. Zaščita 
odjemalcev mora zagotavljati, da lahko vsi 
odjemalci izkoristijo prednosti 
konkurenčnega trga. Nacionalni 
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regulativni organi morajo pravice 
odjemalcev uveljavljati z ustvarjanjem 
spodbud in izrekanjem sankcij podjetjem, 
ki ne izpolnjujejo pravil o varstvu 
potrošnikov in konkurenci.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Pomanjkanje energije je vedno 
večja težava v Skupnosti. Države članice 
bi morale razviti nacionalne akcijske 
načrte, da rešijo težave s pomanjkanjem 
energije in zagotovijo dostopne cene 
ranljivim odjemalcem. Potreben je 
celostni pristop, ukrepi pa morajo 
vključevati socialne tarife in izboljšanje 
energetske učinkovitosti stanovanjskih 
objektov. Najmanj, kar bi morala 
direktiva omogočati, je pozitivna 
diskriminacija ranljivih odjemalcev v 
smislu modela za določitev cen.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Cilj direktive bi moral biti razvoj 
resnično evropskega omrežja in zato bi 
morala biti za regulativna vprašanja o 
čezmejnih povezavah in regionalnih trgih 
odgovorna agencija.
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Or. en

Obrazložitev
Da se zagotovita jasen, pregleden in nediskriminacijski razvoj in upravljanje čezmejnih 
povezav in regionalnih trgov, jih mora urejati Agencija.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Okrepljeno regionalno sodelovanje 
bi moralo biti prvi korak pri razvoju 
docela povezanega evropskega 
elektroenergetskega omrežja, na katerega 
bi se nazadnje priključili tudi 
elektroenergetski otoki, ki trenutno še 
obstajajo v Uniji.

Or. en

Obrazložitev
Resnično evropsko elektroenergetsko omrežje mora biti cilj te direktive, zato je povezovanje 
teh regij bistveno.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 1 se nadomesti z naslednjim: 
„Člen 1
Ta direktiva določa skupna pravila za 
proizvodnjo, prenos, distribucijo in 
dobavo električne energije, ki so 
namenjena oblikovanju povezanih in 
konkurenčnih energetskih trgov. Določa 
pravila za organizacijo in delovanje 
elektroenergetskega sektorja, dostop do 
trga, merila in postopke, ki se uporabljajo 
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pri javnih razpisih, ter izdajo energetskih 
dovoljenj in obratovanje omrežij. Določa 
tudi obveznosti glede univerzalnih storitev 
in pravice odjemalcev električne energije 
ter pojasnjuje obveznosti glede 
konkurence.“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 1 Direktive 2003/54/ES, dopolnjeno z novimi elementi)

Obrazložitev
Področje uporabe je treba razširiti in tako zagotoviti, da so odjemalci v središču Direktive. 
Izpostaviti je treba tudi povezavo z obveznostmi glede konkurence. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 35 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„35. ‚poštena konkurenca na odprtem 
trgu‘ pomeni prizadevanja za vzpostavitev 
razmer, v katerih tržni delež nobenega 
podjetja ne sme presegati 20 odstotkov na 
ustreznem trgu;“

Or. en

(Dodajanje nove točke 35 k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu in ki so večkrat zlorabili svoj vpliv, ter ostalim udeležencem na 
trgu zagotovilo pošten dostop. Z večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga 
povečala, zato bo ta določba omogočila rast podjetij.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b b) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Doda se naslednja točka:
„36. ‚pomanjkanje energije‘ pomeni, da si 
gospodinjstvo ne more privoščiti 
ogrevanja stanovanjskega prostora na 
sprejemljivo temperaturo. Ta se določa na 
osnovi vrednosti, ki jo priporoča Svetovna 
zdravstvena organizacija in znaša 
najmanj 18 C za vse bivalne prostore, ki 
se uporabljajo (18–22 °C glede na 
namembnost prostora). Sem spada tudi 
zmožnost gospodinjstva, da nosi stroške 
drugih energetskih storitev v stanovanju, 
ki se ponujajo po sprejemljivi ceni. 
Gospodinjstvo trpi pomanjkanje energije, 
če delež njegovih izdatkov zanjo v skupnih 
izdatkih gospodinjstva dvakrat presega 
nacionalno povprečje izdatkov za 
energijo;“

Or. en

(Dodajanje nove točke 36 k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Ker ni opredelitve, veliko držav članic uradno ne zbira podatkov o številnih prebivalcih, ki 
jim primanjkuje energije. Države članice bodo s prizadevanji za skupno opredelitev 
prepoznale razsežnost težav in jih je treba spodbujati k sprejetju ukrepov za njihovo odpravo. 
Ta opredelitev temelji na raziskavi skupine evropskih akademikov in zagotavlja relativni 
izračun, ki se lahko uporablja v celotni Evropski skupnosti. Obravnava zlasti gospodinjstva z 
majhnimi dohodki, ki plačujejo za energijo sorazmerno več kot gospodinjstva z velikimi 
dohodki. 
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b c) (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 2 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) Doda se naslednja točka:
„37. ‚dostopna cena‘ pomeni ceno, ki jo 
ob upoštevanju opredelitve pomanjkanja 
energije iz člena 2(36) opredelijo države 
članice na nacionalni ravni po 
posvetovanju z nacionalnimi regulatorji, 
socialnimi partnerji in ustreznimi 
interesnimi skupinam;“

Or. en

(Dodajanje nove točke 37 k členu 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Dostopno ceno je treba določiti na ravni države članice, ker je nedvomno vprašanje 
subsidiarnosti.

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:
„3. Države članice zagotovijo, da vsi 
gospodinjski odjemalci in ... mala 
podjetja (namreč podjetja z manj kot 50 
zaposlenimi in z letnim prometom ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 
10 milijonov EUR), uživajo univerzalne 
storitve, to je pravico do oskrbe na 
njihovem območju z električno energijo 
določene kakovosti po dostopnih, lahko 
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in jasno primerljivih, preglednih in 
nediskriminacijskih cenah. Ti odjemalci 
imajo dostop do izbire, poštenosti, 
zastopanja in odškodnine. Kakovost 
storitev je bistvena sestavina nalog 
elektroenergetskih podjetij. Da bi države 
članice zagotovile ponudbo univerzalnih 
storitev, lahko imenujejo dobavitelja 
zadnje instance. Države članice naložijo 
distribucijskim podjetjem obveznost 
povezave njihovih odjemalcev na 
omrežje pod pogoji in po tarifah, ki so 
določene v skladu s postopkom, 
določenim v členu 23(2). Nič v tej 
direktivi državam članicam ne 
preprečuje krepitve položaja domačih 
malih in srednje velikih odjemalcev na 
trgu s pospeševanjem možnosti 
prostovoljnega povezovanja zaradi 
zastopanja te skupine odjemalcev.“

Or. en

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

Obrazložitev

Energija je zelo pomembna za vsakodnevno življenje odjemalcev, zato je bistveno, da se 
zagotovi dostop do električne energije po dostopni ceni. Zaradi posebnih okoliščin, ki vplivajo 
na odprtje trga z električno energijo, je treba zagotoviti pravice odjemalcev. Univerzalna 
storitev je izjemno pomemben način za zagotovitev varstva potrošnikov. Določiti je treba 
jasne smernice, da se zagotovi resnično univerzalna storitev, pri kateri je izražena skrb za 
odjemalce z majhnim dohodkom in ranljive odjemalce.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Člen 3(5) se nadomesti z naslednjim:
„5. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zaščitijo končne odjemalce in 
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poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne 
ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev, 
skupaj s prepovedjo odklopa v primeru 
jasne nezmožnosti plačila. V tej zvezi 
priznajo pomanjkanje energije iz člena 2 
in določijo opredelitve ranljivih 
odjemalcev. Države članice zagotovijo, da 
se pravice in obveznosti, povezane z 
ranljivimi odjemalci, uporabljajo, in 
sprejmejo zlasti ukrepe za zaščito končnih 
odjemalcev na oddaljenih območjih. 
Zagotoviti morajo visoko raven varstva 
potrošnikov, zlasti glede preglednosti 
splošnih pogodbenih pogojev, splošnih 
informacij in mehanizmov za reševanje 
sporov. Države članice morajo 
upravičenim odjemalcem zagotoviti 
dejansko možnost zamenjave 
dobavitelja. Vsaj kar zadeva 
gospodinjske odjemalce, morajo ti 
ukrepi vključevati tudi ukrepe, 
navedene v Prilogi A.“

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 3, odstavek 5 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

V okviru obveznosti javnih in univerzalnih storitev je treba obravnavati zlasti pravice 
ranljivih odjemalcev. Takšni ukrepi obstajajo že v sedanji direktivi, vendar jih je treba 
okrepiti s priznanjem pomanjkanja energije in v celoti izvajati na podlagi usklajenih pravil.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V členu 3 se doda naslednji odstavek:
„5a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za obravnavo pomanjkanja 
energije v nacionalnih energetskih 
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akcijskih načrtih, da se bo število ljudi, ki 
jim primanjkuje energije, dejansko 
zmanjšalo, in o teh ukrepih obvestijo 
Komisiji. Da zagotovijo izpolnjevanje 
obveznosti, ki veljajo za univerzalne 
storitve, in obveznosti javnih storitev, 
lahko uporabijo celostni pristop. Ti ukrepi 
lahko vključujejo posebne tarife za 
ranljive odjemalce in posamezna 
gospodinjstva ter obsegajo izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Komisija določi 
kazalnike za spremljanje vpliva ukrepov 
na pomanjkanje energije. Ti ukrepi ne 
ovirajo odpiranja trga iz člena 21.“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 5a k členu 3 Direktive 2005/54/ES)

Obrazložitev

Pomanjkanje energije je vedno večja težava v vseh državah članicah. Potreben je celostni 
pristop, pri čemer je bistvena vloga nacionalnih regulativnih organov. Komisija mora 
prevzeti tudi odgovornost za spremljanje napredka držav članic na tem področju in za 
poročanje o uspešnih ukrepih držav članic za obravnavo pomanjkanja energije.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) V prvem pododstavku člena 3(6) se 
točka (a) nadomesti z naslednjim:
„(a) prispevek posameznega vira 
energije k skupni sestavi goriv, ki jih je 
dobavitelj koristil v predhodnem letu, na 
usklajen in razumljiv način v državah 
članicah, da se omogoči preprosta 
primerjava podatkov;“

Or. en
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(Enako besedilo kot v Direktivi 2003/54 (ES), dopolnjeno z besedilom „na usklajen in 
razumljiv način v državah članicah, da je omogoči preprosta primerjava podatkov“)

Obrazložitev

Zagotavljanje jasnih in razumljivih informacij je bistveno, da lahko odjemalci primerjajo 
dobavitelje.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1e) V prvem pododstavku člena 3(6) se 
točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) ... podatki o vplivih na okolje, 
izraženi vsaj z emisijami CO2 in 
radioaktivnimi odpadki, ki so rezultat 
proizvodnje električne energije iz 
skupne sestave goriv, ki jih je dobavitelj 
koristil v predhodnem letu, so na voljo 
javnosti.“

Or. en

(Sprememba člena 3, odstavka 6, pododstavka 1, točke (b) Direktive 2005/54/ES)

Obrazložitev

Vsi odjemalci nimajo dostopa do interneta, zato se takšni podatki vključijo v račune. 

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) V členu 3(6) se pododstavek 3 
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nadomesti z naslednjim:
„Nacionalni regulativni organi sprejmejo 
potrebne ukrepe, da zagotovijo 
verodostojnost podatkov, ki jih 
dobavitelji posredujejo svojim 
odjemalcem skladno s tem členom. 
Pravila o predstavitvi podatkov, ki veljajo 
v državah članicah in na ustreznih trgih, 
se uskladijo. Izvajanje spremlja agencija.“

Or. en

(Dodajanje novih elementov k členu 3, odstavek 6 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Odjemalci lahko uveljavljajo svojo pravico do dejanske izbire le, če imajo dostop do 
podatkov, kar bo prispevalo k izpolnjevanju socialnih in okoljskih ciljev. Izbira odjemalcev 
mora pomeniti, da lahko primerjajo podobne ponudbe. Med dobavitelji električne energije je 
treba uskladiti predstavitev podatkov. Z usklajenostjo bo zagotovljena preglednost in 
odjemalci bodo lahko menjali dobavitelje in se odločali o svojem dobavitelju na podlagi 
prejetih informacij.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 g (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1g) V členu 3 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim:
„7. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za izpolnitev ciljev glede socialne 
in gospodarske kohezije ter varstva 
okolja, ki morajo zagotavljati 
preprečevanje diskriminacije zlasti 
odjemalcev z nizkimi dohodki, ukrepe za 
energetsko učinkovitost/uravnavanje 
povpraševanja in sredstva za boj proti 
spremembam podnebja, in zanesljivosti 
oskrbe. Ti ukrepi lahko zlasti zajemajo 
zagotavljanje zadostnih ekonomskih 
spodbud z uporabo, kjer to ustreza, vseh 
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obstoječih nacionalnih orodij in orodij 
Skupnosti za vzdrževanje in izgradnjo 
potrebne omrežne infrastrukture, 
skupaj z zmogljivostmi za medsebojno 
povezovanje.“

Or. en

(Sprememba člena 3, odstavka 7 (Direktiva 2005/54/ES), dopolnjenega z besedilom „morajo 
zagotavljati preprečevanje diskriminacije zlasti odjemalcev z majhnimi dohodki“)

Obrazložitev

Trenutno je diskriminiranih veliko odjemalcev, zlasti odjemalcev z majhnimi dohodki ali 
odjemalcev, ki živijo na nekaterih geografskih območjih.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 h (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1h) V člen 3 se za odstavek 7 vstavi 
naslednji odstavek:
„7a. Da se spodbudi energetska 
učinkovitost in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulativni organi pooblastijo dobavitelje 
električne energije za uvedbo formul za 
določitev cen, ki se opirajo na stopenjsko 
porast tarif, pri čemer se za večjo stopnjo 
porabe zaračunava višja cena. Nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da segment 
porabe, za katerega velja nižja cena, 
ustreza običajni porabi gospodinjstev z 
nižjimi dohodki.“

Or. en
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(Dodajanje novega odstavka 7a k členu 3 Direktive 2005/54/ES)

Obrazložitev

S takšnim modelom tarif bi se sedanji model določanja cen popolnoma spremenil. Medtem ko 
si prizadevamo, da bi zmanjšali porabo energije, sedanji model določanja cen nagrajuje 
odjemalce tako, da plačujejo manj, če porabijo več energije. Ta model bi moral biti 
stroškovno nevtralen za elektroenergetska podjetja, vendar bi moral spodbujati energetsko 
učinkovitost. Uveljavil se bo, ko se bodo začeli uporabljati inteligentni električni števci.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 i (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 3 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1h) V člen 3 se za odstavek 9 vstavi 
naslednji odstavek:
„9a. Kadar je dokazljivo, da so 
elektroenergetska podjetja prenesla 
stroške za brezplačno dodeljene certifikate 
iz sistema za trgovanje z emisijami na 
odjemalce, lahko države članice od teh 
podjetij zahtevajo povrnitev teh stroškov, 
tako da jih dodatno obdavčijo. Tako 
pridobljeni dohodek je treba v državi 
članici, ki davke pobere, uporabiti za 
spodbujanje energetske učinkovitosti .“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 9a k členu 3 Direktive 2005/54/ES)

Obrazložitev

Veliko podjetij je na podlagi sistema za trgovanje z emisijami ustvarilo nepričakovan dobiček, 
ker so nominalno vrednost brezplačno dodeljenih certifikatov prenesla na odjemalce. 
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Predlog spremembe 25

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 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 27b(3).“

Or. en

Obrazložitev

Ta ukrep mora biti zavezujoč in ga je treba pravočasno sprejeti.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice sodelujejo med seboj, 
da bi svoje nacionalne trge integrirale vsaj 
na regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) 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.

5a. Države članice in nacionalni 
regulativni organi sodelujejo med seboj, 
da bi svoje nacionalne trge integrirali vsaj 
na regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni, da oblikujejo 
konkurenčen evropski trg in pospešijo 
uskladitev svojega pravnega in 
regulativnega okvira. Geografsko 
območje, ki ga vključujejo regionalna 
sodelovanja, se sklada z regijami, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1228/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. junija 2003 o pogojih za dostop do 
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omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Z regionalnim sodelovanjem bi lahko spodbudili integracijo trgov in vzpostavili konkurenčen 
evropski trg. Če želimo zagotoviti, da regionalno sodelovanje prispeva k združljivemu in 
resničnemu vseevropskemu trgu, mora biti nujno tudi medregionalno sodelovanje 
regulatorjev, upravljavcev prenosnih omrežij in Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev. Poleg tega je treba tej agenciji omogočiti, da predloži ustrezna priporočila za 
lažjo integracijo trgov. Premiki k regionalnim trgom ne smejo biti samostojni, hkrati pa je 
treba zagotavljati jasen regulativni okvir za te trge, ker v nasprotnem primeru obstaja 
nevarnost ureditvene vrzeli.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„Agencija sodeluje z nacionalnimi 
regulativnimi organi in med seboj 
nepovezanimi upravljavci prenosnih 
omrežij (v skladu s poglavjem IV te 
direktive), da zagotovi približevanje 
regionalnih regulativnih okvirov in tako 
zagotavlja konkurenčen evropski trg. Če 
agencija meni, da so za to sodelovanje 
potrebna zavezujoča pravila, predloži 
zanje ustrezna priporočila. Na 
regionalnih trgih postane agencija 
odgovorni regulativni organ.“

Or. en



PE402.516v01-00 24/69 PR\707408SL.doc

SL

(Dodajanje novega odstavka 2 k členu 5a Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Glej obrazložitev prejšnjega predloga spremembe.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V členu 6(2) se doda naslednja točka:
„(ia) prispevek držav članic k 
izpolnjevanju cilja, da bo do leta 2020 
uporabljala 20 odstotkov energije iz 
obnovljivih virov;“

Or. en

(Dodajanje novega odstavka 2 k členu 6, odstavek 2 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Države članice morajo pri ocenjevanju novih proizvodnih zmogljivosti upoštevati svoje 
obveznosti glede cilja, da bo 20 odstotkov energije obnovljive, ki je določen v sklepih Sveta z 
zasedanja 8. in 9. marca 2007. Ti cilji se lahko v zakonodajnem postopku še spremenijo.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka (i b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V členu 6(2) se doda naslednja točka:
„(ib) zahtevo, da proizvajalci upoštevajo 
sistem za trgovanje z emisijami.“

Or. en
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(Dodajanje novega odstavka (2k) k členu 6 Direktive 2003/54/ES)

Obrazložitev

Države članice morajo pri ocenjevanju novih proizvodnih zmogljivosti upoštevati vpliv 
sistema EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Člen 7(5) se nadomesti z naslednjim: 
"5. Države članice imenujejo pristojni 
organ oblasti, javni ali zasebni organ, ki 
ni povezan s proizvodnjo električne 
energije, z dejavnostmi njenega prenosa, 
distribucije ali dobave in je lahko 
nacionalni regulativni organ iz člena 
22a(1), ki bo odgovoren za organizacijo, 
spremljanje in nadzor razpisnega 
postopka iz odstavkov 1 do 4. ... Ta 
pristojni organ oblasti ali organ sprejme 
vse potrebne ukrepe, da zagotovi 
zaupnosti podatkov, zajetih v razpisu.“

Or. en

(Spreminja člen 7, odstavek 5 (Direktiva 2005/54 ES) s črtanjem besedila „ Če je upravljavec 
prenosnega omrežja povsem neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso povezane s prenosnim 

omrežjem, kar zadeva lastništvo, se lahko upravljavec prenosnega omrežja imenuje kot organ, 
ki je odgovoren za organizacijo, spremljanje in nadzor razpisnega postopka“.)

Obrazložitev

Za navedene dejavnosti mora biti odgovoren nacionalni regulativni organ in ne upravljavec 
prenosnih omrežij.
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Predlog spremembe 31

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

Obrazložitev

To vprašanje v sistemu, v katerem je lastništvo popolnoma ločeno, ni pomembno.

Predlog spremembe 32

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. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je
popolnoma v skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Nobeno podjetje, ki ni popolnoma nepovezano, ne sme delovati kot upravljavec prenosnih 
omrežij. 
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Predlog spremembe 33

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).“

13. Komisija v enem letu po začetku 
veljavnosti te direktive sprejme smernice, 
ki podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov od 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

To mora biti zavezujoč ukrep, ki ga je treba pravočasno izvesti.

Predlog spremembe 34

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 

(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. V 10 letih se je treba na 
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tehnologije. osnovi postopnega časovnega okvira ter v 
dogovoru z nacionalnimi regulativnimi 
organi in agencijo potruditi za razvoj 
inteligentnih omrežij. Pri razvoju omrežja 
je upravljavec prenosnega omrežja 
odgovoren za načrtovanje (vključno s 
postopkom za izdajo energetskega 
dovoljenja), izgradnjo in začetek 
obratovanja novih zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) 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...“

Or. en

Enako besedilo kot v členu 9(c) Direktive 2003/54/ES, brez „usklajenega razvoja in 
skladnega delovanja povezanih omrežij“

Obrazložitev

Določiti moramo skupne standarde, da lahko razvijemo skupni evropski sistem.
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Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V členu 9 se doda naslednja točka: 
„(fa) pod nadzorom nacionalnih 
regulativnih organov pobira dajatve za 
prezasedenost in plačila v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003, zagotavlja in 
ureja dostop tretjih strani ter daje 
utemeljene razlage za zavrnjen dostop; 
upravljavci prenosnega omrežja pri 
izvajanju svojih nalog v skladu s tem 
členom najprej preučijo koristi za regijo, v 
kateri delujejo.“

Or. en

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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančno opredeljuje nekatere dejavnosti, ki jih morajo izvajati 
upravljavci prenosnih omrežij, pri tem pa je treba pregledno obravnavati tudi razloge za 
odklonitev dostopa.

Predlog spremembe 37

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 
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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 
prenosnih omrežij na evropski in 
regionalni ravni.

3. Podjetja, ki so jih nacionalni 
regulatorni organi certificirali, da 
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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 
naložb.

6. Če se imenuje neodvisni upravljavec 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Pogoj za model neodvisnega upravljavca omrežja je birokracija in dragi regulativni ukrepi, 
zato ta ni izvedljiva nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva. Poročevalka bo 
poleg modela popolnega ločevanja lastništva obravnavala kakršen koli drug model, ki lahko 
daje zagotovilo konkurentom, ki vstopijo na trg, preprečuje nastanek navzkrižja interesov, in 
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je enako učinkovit kot model ločevanja lastništva.

Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 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:

(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 
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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

Glej obrazložitev k prejšnjemu predlogu spremembe.

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Člen 11(2) se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
„2. Razporejanje proizvodnih naprav in 
uporaba povezovalnih daljnovodov se 
določi na podlagi meril, ki jih odobrijo 
nacionalni regulativni organi 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 iz 
razpoložljivih proizvodnih naprav, 
prenosov preko povezovalnih 
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daljnovodov in tehnične omejitve 
sistema.“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 11(2) Direktive 2003/54/ES s spremembami delov obstoječega 
besedila)

Obrazložitev

Neodvisni nacionalni regulativni organi imajo objektivnejše stališče kot vlade držav članic.

Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Člen 11(3) se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
„3. Nacionalni regulativni 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 
niso izpolnjene zahteve za tehnično 
izravnavo ali sta ogroženi varnost in 
zanesljivost omrežja.“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 11(3) Direktive 2003/54/ES s spremembami delov obstoječega 
besedila)

Obrazložitev

Obnovljivi viri energije morajo imeti prednostni dostop do omrežja, če to ne povzroča težav 
pri tehnični izravnavi nihanj. Tako bodo države članice lahko izpolnile cilje v zvezi z 
obnovljivimi viri energije.
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Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Člen 11(5) se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
„5. Države članice lahko prek 
nacionalnih regulativnih organov 
zahtevajo od upravljavcev prenosnega 
omrežja, da izpolnijo minimalne 
standarde glede vzdrževanja in razvoja 
prenosnega omrežja, skupaj z 
zmogljivostjo za medsebojno 
povezovanje. Nacionalnim regulativnim 
organom je treba zagotoviti širše delovno 
področje, ki zagotavlja, da se pri njihovem 
delu upoštevajo zahteve evropskih 
odjemalcev.“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 11(5) Direktive 2003/54/ES s spremembami delov obstoječega 
besedila)

Obrazložitev

Varstvo potrošnikov mora biti prednostna naloga pri sprejemanju odločitev o vzdrževanju, da 
se preprečijo škodljivi učinki za končne uporabnike. Veliko nacionalnih regulativnih organov 
zdaj ni odgovornih za upoštevanje evropskega odjemalca, zato se vse odločitve sprejemajo le 
ob upoštevanju nacionalnega odjemalca, kar pa se bo moralo spremeniti, če naj bi bil 
evropski energetski trg dejansko uspešen.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Člen 14(1) se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
„1. Upravljavec distribucijskega 
omrežja je odgovoren za zagotavljanje 
dolgoročne zmogljivosti omrežja, da 
izpolnjuje zahteve po distribuciji 
električne energije, ter za upravljanje, 
vzdrževanje in razvoj varne, zanesljive in 
učinkovite distribucije električne energije 
na svojem območju v ekonomsko 
sprejemljivih pogojih in z obveznim 
upoštevanjem varovanja okolja in za 
spodbujanje energetske učinkovitosti.“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 14(1) Direktive 2003/54/ES s spremembami delov obstoječega 
besedila)

Obrazložitev

Upravljavci distribucijskega omrežja morajo imeti pri izpolnjevanju zgoraj določenih meril 
enako odgovornost kot upravljavci prenosnih omrežij. 

Predlog spremembe 43

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Člen 14(4) se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 
„4. Država članica zahteva od 
upravljavca distribucijskega omrežja, če 
razporeja proizvodne naprave, da daje 
prednost proizvodnim napravam, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije ali 
odpadke ali ki sočasno proizvajajo 
toploto in električno energijo, razen če 
niso izpolnjene zahteve za tehnično 
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izravnavo ali sta ogroženi varnost in 
zanesljivost omrežja.“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 14(4) Direktive 2003/54/ES s spremembami delov obstoječega 
besedila)

Obrazložitev

Obnovljivi viri energije morajo imeti prednostni dostop do omrežja, če v zvezi s tem ni 
potrebna tehnična izravnava. Tako bodo države članice lahko izpolnile cilje v zvezi z 
obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) V členu 14 se za odstavkom 4 doda 
naslednji odstavek: 
„4a. Države članice se obvežejo, da bodo v 
desetih letih po začetku veljavnosti te 
direktive uvedle inteligentne števce in 
omrežja, za kar so odgovorna podjetja za 
distribucijo električne energije. 
Nacionalni regulativni organi določijo 
stalen program, ki zagotavlja, da bo ta cilj 
izpolnjen v roku.“

Or. en

(K členu 14 Direktive 2003/54/ES se doda nov odstavek 4(a))

Obrazložitev

Evropska unija mora spodbujati države članice, da namestijo inteligentne števce in omrežja v 
določenem časovnem okviru, dokazano pa je bilo, da bodo odjemalci verjetno postali veliko 
bolj energetsko ozaveščeni, če bodo bolje poznali svojo osebno potrošnjo energije v 
dejanskem času, kar bo prispevalo k energetski učinkovitosti.
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Predlog spremembe 45

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 14 – odstavek 4b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9d) V členu 14 se za odstavkom 4 doda 
naslednji odstavek: 
„4b. Države članice spodbujajo 
posodobitev distribucijskih omrežij, ki 
bodo zgrajena tako, da bodo spodbujala 
decentralizirano proizvodnjo in 
zagotavljala energetsko učinkovitost.“

Or. en

(K členu 14 Direktive 2003/54/ES se doda nov odstavek 4(b))

Obrazložitev

Države članice morajo bolj spodbujati zlasti soproizvodnjo toplote in električne energije.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, države članice zagotovijo, da se 
dejavnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja spremljajo, tako da svoje 
vertikalne integracije ne more izrabljati za 
izkrivljanje konkurence. Zlasti se 
vertikalno integrirani upravljavci 
distribucijskih omrežij izogibajo temu, da 
bi s svojimi dejavnostmi na področju 
komuniciranja in trženja blagovne znamke 
ustvarjali zmedo v zvezi z ločeno identiteto 

3. Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, nacionalni regulativni organi
zagotovijo, da se dejavnosti upravljavca 
distribucijskega omrežja spremljajo, tako 
da svoje vertikalne integracije ne more 
izrabljati za izkrivljanje konkurence. Zlasti 
se vertikalno integrirani upravljavci 
distribucijskih omrežij izogibajo temu, da 
bi s svojimi dejavnostmi na področju 
komuniciranja in trženja blagovne znamke 
ustvarjali zmedo v zvezi z ločeno identiteto 
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dela vertikalno integriranega podjetja, ki se 
ukvarja z dobavo.

dela vertikalno integriranega podjetja, ki se 
ukvarja z dobavo.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi morali prevzeti odgovornost za nadzor nad upoštevanjem 
določb o ločevanju lastništva, ki veljajo za upravljavce distribucijskih omrežij, da se zagotovi 
njihova neodvisnost.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 
popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja 
ne sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. 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

Komisija odločitve o tem ne sme sprejeti s postopkom komitologije, ampak s soodločanjem.
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3a. Komisija sprejme smernice, v okviru 
katerih določi minimalne standarde za 
preglednost in odgovornost nacionalnih 
regulativnih organov, ki zagotavljajo, da ti 
organi v celoti in učinkovito spoštujejo 
odstavka 1 in 2. Ti ukrepi za spreminjanje 
nebistvenih delov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).“ 

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo za zagotovitev učinkovitega odprtja notranjega trga z 
električno energijo upoštevati minimalne standarde preglednosti in odgovornosti, ki jim 
omogočajo učinkovito spremljanje trga z električno energijo.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22b – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in 
inovacij, da bodo lahko kratkoročno in 
dolgoročno zadostili povpraševanju, ter 
razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih 
virov in nizkoogljičnih tehnologij;

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij s čim 
nižjimi stroški za odjemalce, spodbujanje 
ustreznosti omrežij ter zagotavljanje 
energetske učinkovitosti in vključevanje
obnovljivih virov ter porazdeljene 
proizvodnje v manjšem in večjem merilu v 
prenosna in distribucijska omrežja;



PE402.516v01-00 42/69 PR\707408SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulatorji ne smejo vplivati na vire energije v državah članicah, ampak je treba v 
zvezi s tem upoštevati načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodeluje z regulatornim organom ali 
organi držav članic pri čezmejnih 
vprašanjih;

(b) sodeluje z regulativnim organom ali 
organi držav članic in agencijo pri 
čezmejnih vprašanjih;

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora sodelovati pri vseh čezmejnih dejavnostih, da se zagotovijo pregledne in 
poštene prakse ter zadostna raven naložb, pri čemer ne sme nastati zakonodajna vrzel v zvezi 
s čezmejnimi in regionalnimi trgi.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) preprečuje navzkrižno subvencioniranje 
med dejavnostmi prenosa, distribucije in 
dobave;

(e) preprečuje navzkrižno subvencioniranje 
med dejavnostmi prenosa, distribucije in 
dobave ter zagotavlja, da se tarife za 
distribucijo in prenos določijo dolgo pred 
začetkom obdobij, za katera veljajo;

Or. en
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Obrazložitev

Uspešno načrtovanje naložb je bistveno za razvoj notranjega trga z električno energijo, pri 
čemer morajo nacionalni regulativni organi zagotoviti, da so tarife določene dovolj vnaprej, 
da lahko prispevajo k načrtovanju naložb. 

Predlog spremembe 52

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) preverja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnih omrežij in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnih omrežij glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz 
člena 2c(1) Uredbe (ES) št. 1228/2003;

(f) preverja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnih omrežij in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnih omrežij glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz 
člena 2c(1) Uredbe (ES) št. 1228/2003; 10-
letni naložbeni načrt zagotavlja, da 
kakovost in število delovne sile zadostujeta 
za izpolnjevanje obveznosti v zvezi s 
storitvami; neizpolnjevanje 10-letnega 
naložbenega načrta se kaznuje s 
primernimi sankcijami v skladu s 
smernicami, ki jih sprejme agencija;

Or. en

Obrazložitev

Regulativni organi morajo zagotoviti, da 10-letni naložbeni načrti vključujejo določbe, ki 
zagotavljajo, da število zaposlenih lahko izpolnjuje obveznosti javnih storitev iz te direktive. 
Vzpostaviti je treba učinkovite, primerne in odvračilne sankcije, ki se uporabijo za 
elektroenergetska podjetja, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (g)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja ter pregleduje pravila glede
varnosti in zanesljivosti omrežja;

(g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja, določa ali odobrava standarde 
ter zahteve glede kakovosti storitev in 
dobave ter pregleduje dejansko kakovost 
storitev in oskrbe ter pravila o varnosti in
zanesljivosti omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Regulativni organi morajo spremljati kakovost storitev, vključno z varnostjo in zanesljivostjo 
omrežja, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti javnih storitev. 

Predlog spremembe 54

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1– točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ia) spremlja pojav restriktivnih 
pogodbenih praks, vključno z določbami o 
ekskluzivnosti, ki lahko negospodinjskim 
odjemalcem preprečijo, da bi sklenili 
pogodbe z več kot enim dobaviteljem 
hkrati ali jih pri tem omejujejo; 
nacionalni regulativni organi o takšnih 
praksah po potrebi obveščajo nacionalne 
organe za konkurenco;“

Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev, da lahko negospodinjski odjemalci izbirajo svoje dobavitelje in jih ne omejujejo 
določbe o ekskluzivnosti, bo prispevala k razvoju konkurence na notranjem trgu. 
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (i b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ib) priznava pogodbeno svobodo v zvezi 
z dolgoročnimi pogodbami in možnostjo 
sklepanja pogodb na podlagi premoženja, 
če so v skladu z obstoječo zakonodajo 
EU.“

Or. en

Obrazložitev

Razviti je treba nove zmogljivosti, zlasti pri novih udeležencih, pri čemer bi lahko dolgoročne 
pogodbe z odjemalci z osnovnimi energetskimi potrebami omogočile delno financiranje takih 
naložb. Poleg tega morajo imeti uporabniki z velikimi energetskimi potrebami možnost 
sklepanja dolgoročnih, predvidljivih pogodb o dobavi električne energije, da lahko ostanejo 
konkurenčni drugim regijam, kjer obstajajo take pogodbe. 

Predlog spremembe 56

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) spremlja čas, ki ga podjetja za prenos in 
distribucijo rabijo za priključitve in 
popravila;

(j) spremlja čas, ki ga podjetja za prenos in 
distribucijo rabijo za priključitve in 
popravila, ter uvaja sankcije v skladu s 
smernicami agencije, če se dela brez 
utemeljenega razloga podaljšajo;

Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba učinkovite, primerne in odvračilne sankcije za elektroenergetska podjetja, 
ki ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.
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Predlog spremembe 57

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – 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 
odjemalcev iz Priloge A;

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde univerzalnih in 
javnih storitev za električno energijo, 
varstvo ranljivih odjemalcev ter 
učinkovitost in izvedbo ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito varstvo potrošnikov morajo biti določbe iz Priloge A izvršljive, pri čemer 
morajo regulativni organi elektroenergetskim podjetjem naložiti učinkovite, primerne in 
odvračilne sankcije za neizpolnjevanje obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) vsaj enkrat letno objavi priporočila 
glede skladnosti tarif za dobavo z 
določbami člena 3;

(l) vsaj enkrat letno objavi priporočila in 
sklepe glede skladnosti tarif za dobavo z 
določbami člena 3, da se do začetka 
izvajanja te direktive odpravijo splošne 
regulirane cene za končne uporabnike, ki 
so nižje od tržne vrednosti prodane 
električne energije; za neizpolnjevanje te 
določbe je treba naložiti primerne 
sankcije;
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Or. en

Obrazložitev

Za odprtje trga in povečanje razvoja notranjega trga je treba odpraviti regulirane tarife, ki so 
določene pod tržno ceno. Vzpostaviti je treba učinkovite, primerne in odvračilne sankcije za 
elektroenergetska podjetja, ki ne izpolnjujejo te določbe.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (l a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(la) poroča nacionalnim organom za 
konkurenco in Komisiji o državah 
članicah, v katerih so regulirane tarife 
nižje od tržne cene;“

Or. en

Obrazložitev

Za odprtje trga in povečanje razvoja notranjega trga je treba odpraviti regulirane tarife, ki so 
nižje od tržne cene. Vzpostaviti je treba učinkovite, primerne in odvračilne sankcije za 
elektroenergetska podjetja, ki ne izpolnjujejo te določbe.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(oa) določa in potrjuje tarife za dostop do 
omrežja ter objavlja metodologijo za 
določanje tarif.“

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni določiti ali odobriti tarife za zagotovitev 
poštenega dostopa za vse udeležence na trgu z električno energijo, metodologija za določanje 
teh tarif pa mora biti pregledna in objavljena v skladu z odstavkom 4 tega člena.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ob) uvaja zgornje meje cen na 
nekonkurenčnih trgih za določeno in 
omejeno obdobje, da zaščiti odjemalce 
pred tržno zlorabo; omejitve cen se lahko 
določijo na dovolj visoki ravni, da ne 
ovirajo vstopa novih udeležencev in širitve 
obstoječih konkurentov;“

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo biti sposobni uvesti zgornje meje cen pri preveliki 
koncentraciji moči na trgu, vendar morajo biti dovolj visoke, da ne ovirajo vstopa novih 
udeležencev in širitve obstoječih konkurentov ter razvoja notranjega trga z električno 
energijo. 

Predlog spremembe 62

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(oc) skupaj s pristojnimi organi za 
načrtovanje razvija smernice v zvezi s 
časovno omejenim postopkom izdaje 
dovoljenj, da spodbuja vključevanje novih 
udeležencev v proizvodnjo in trgovanje; te 
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smernice odobri agencija, da se zagotovi 
najnižja možna raven usklajenega 
načrtovanja v državah članicah;“

Or. en

Obrazložitev

Veliko novih udeležencev ima zdaj težave pri dostopu do proizvodnje in trgovanja.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 1 – točka (o d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(od) zagotavlja preglednost nad nihanji 
veleprodajnih cen.“

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vse udeležence na trgu morajo biti na voljo 
podatki o spremembah veleprodajnih cen.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov z električno energijo in se 
ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
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pravilnega delovanja trga, vključno z 
virtualnimi elektrarnami;

pravilnega delovanja trga, vključno z 
virtualnimi elektrarnami; zagotavljajo, da 
se z zahtevo po postopnem odstopanju 
proizvodnih zmogljivosti po dejanski ceni 
vzpostavi resnično konkurenčen trg EU in 
do leta 2020 delež nobenega posameznega 
podjetja ne bo presegel 20 odstotkov na 
katerem koli zadevnem trgu; zadevni trg 
opredeli Komisija;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da na posameznemu trgu nobeden od udeležencev ali nobena skupina 
udeležencev ne bi dosegla prevladujočega položaja, imajo regulativni organi pooblastila za 
omejitev tržnega deleža elektroenergetskega podjetja na 20 %. To bo odprlo trge v državah 
članicah, zlasti v državah z udeleženci s prevladujočim položajem na trgu, ki so večkrat 
zlorabili svoj vpliv, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop. Z večjo 
integracijo trgov se bo geografska velikost trga povečala, zato bo ta določba omogočila rast 
podjetij v takšnih okoliščinah.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) od elektroenergetskih podjetij lahko 
zahtevajo kakršne koli informacije, ki jih 
potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

(c) od elektroenergetskih podjetij lahko 
pridobijo kakršne koli informacije, ki jih 
potrebujejo za izvajanje svojih nalog, 
vključno z utemeljitvami za zavrnitev 
dostopa tretjih strani in drugimi 
informacijami o ukrepih, ki so potrebni za 
krepitev omrežja, ter po potrebi sodelujejo 
z regulatorji finančnih trgov; 

Or. en

Obrazložitev

Da lahko nacionalne regulativne agencije spremljajo delovanje trga z električno energijo, jim 
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je treba zagotoviti, da od elektroenergetskih podjetij pridobijo vse ustrezne informacije.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve
regulatornega organa ali Agencije, 
naložijo učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije;

(d) elektroenergetskim podjetjem, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive, vključno s prilogo A ali katero 
koli odločitvijo regulativnega organa ali 
Agencije, naložijo učinkovite, primerne in 
odvračilne sankcije, vključno z odvzemom 
dovoljenj;

Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba učinkovite, primerne in odvračilne sankcije za elektroenergetska podjetja, 
ki ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja, tako da bo 
zagotovljeno pozitivno poslovanje 
omrežja;

(a) priključitev in dostop do nacionalnih 
omrežij, skupaj s tarifami za prenos in 
distribucijo ter njihovimi metodologijami 
ali metodologijami in njihovim 
spremljanjem za določitev ali potrjevanje 
tarif za prenos in distribucijo. Te tarife 
morajo omogočati potrebne naložbe v 
omrežja, tako da bo zagotovljeno pozitivno 
poslovanje omrežja;
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Or. en

Obrazložitev

Za omogočanje dostopa za vse udeležence na trgu je treba zagotoviti preglednost sistema, 
nacionalne regulativne agencije pa morajo dokazati sposobnost učinkovitega načrtovanja.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulatorni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju pogojev 
tarif ter izravnave odstopanj in z njo 
povezanih storitev regulativni organi 
zagotovijo, da imajo upravljavci omrežij 
zadostne spodbude, kratkoročno in 
dolgoročno, za povečevanje učinkovitosti, 
spodbujanje integracije trgov in podporo 
zadevnim raziskovalnim dejavnostim.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne regulativne agencije morajo zagotoviti, da se dejavnosti upravljavcev prenosnih 
omrežij v zvezi z izravnavo odstopanj izvajajo javno in pregledno, da se omogoči 
enakopravnost vseh udeležencev na trgu.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulatorni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij zahtevajo, da po 

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij zahtevajo, da po 
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potrebi spremenijo pogoje, vključno s 
tarifami iz tega člena, da zagotovijo 
njihovo sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

potrebi spremenijo pogoje iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo. V primeru 
zamud pri določanju tarif za prenos in 
distribucijo so regulativni organi pristojni 
za predhodno določitev tarif za prenos in 
distribucijo ter odločitev o ustreznih 
izravnalnih ukrepih, če končne tarife 
odstopajo od teh začasnih tarif.

Or. en

Obrazložitev

Takšna pristojnost nacionalnih regulatorjev zagotavlja ustrezno delovanje upravljavcev 
prenosnih in distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulatornih organov morajo 
biti utemeljene.

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti ustrezno osnovane in utemeljene.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev neodvisnosti nacionalnih regulativnih agencij je nujna jasnost izražanja.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 13. Države članice zagotovijo ustrezne 



PE402.516v01-00 54/69 PR\707408SL.doc

SL

mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulatornega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani.

mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega
organa, pritoži nacionalnemu sodnemu 
telesu ali drugemu nacionalnemu organu, 
ki je neodvisen od vpletenih strani in 
katere koli vlade.

Or. en

Obrazložitev

V vseh državah članicah je treba vzpostaviti učinkovit pritožbeni postopek, ki zagotavlja 
pravično obravnavanje vseh udeležencev na trgu, vendar je pomembno, da postopek poteka 
neodvisno od vlade.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulatornih organov 
iz 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).

14. Komisija v enem letu po začetku 
veljavnosti te direktive sprejme smernice 
za izvajanje pooblastil regulativnih
organov iz 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

Ta ukrep mora biti zavezujoč in zagotavljati učinkovito delovanje regulativnih organov pri 
pomoči za razvoj notranjega trga z električno energijo, poleg tega pa ga je treba sprejeti čim 
prej.
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Predlog spremembe 73

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regulatorni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo električne energije in 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti ter 
zagotovili minimalno raven zmogljivosti 
za medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence.

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo električne energije in 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti ter 
zagotovili primerno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence.

Or. en

Obrazložitev

To mora spodbuditi nadaljnje čezmejno usklajevanje predpisov, vendar na podlagi presoje 
nacionalnih regulativnih organov. Brez tega dodatka nekatere nacionalne regulativne 
agencije ne bi smele sodelovati.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Regulativni organi imajo pravico do 
medsebojnega sklepanja sporazumov za 
krepitev regulativnega sodelovanja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 73.
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Predlog spremembe 75

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/54/ES
Člen 22f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, ki 
določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, ki 
določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti v skladu z najboljšo 
obstoječo prakso. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27b(3).

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora zagotoviti, da vse države članice pri vodenju evidenc uporabljajo najboljšo 
prakso.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Člen 26(1) se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„1. Države članice, ki po začetku 
veljavnosti te direktive lahko dokažejo, 
da imajo hujše težave pri obratovanju 
svojih majhnih izdvojenih omrežij, 
lahko zaprosijo za odstopanja od 
ustreznih določb v poglavjih IV, V, VI, 
VII in v primeru mikro izdvojenih 
omrežij v poglavju III, kar zadeva 
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obnovo, nadgradnjo in razširitev 
obstoječih zmogljivosti. Odstopanje 
lahko dovoli Komisija. Slednja mora ob 
spoštovanju zaupnosti obvestiti države 
članice o takšnih vlogah, preden sprejme 
odločitev. Ta odločitev se objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. …“

Or. en

(Enako besedilo kot v členu 26(1) Direktive 2003/54/ES brez stavka „Ta člen velja tudi za 
Luksemburg.“)

Obrazložitev

Medtem ko gre upravičeno sklepati, da so trgi mnogih držav članic trenutno izolirani in je 
tam težko dosegati resnično konkurenco na čezmejnem trgu z električno energijo, ter da je so 
zanje potrebna odstopanja, to ne velja za Luksemburg, ki je v središču evropskega trga z 
električno energijo.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Člen 26(2) se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„2. Država članica, ki ima po začetku 
veljavnosti te direktive zaradi tehničnih 
razlogov hujše težave z odpiranjem 
svojega trga nekaterim navedenim 
skupinam negospodinjskih odjemalcev iz 
člena 21(1)(b), lahko zaprosi za 
odstopanje od te določbe, katerega 
Komisija lahko dovoli za obdobje, ki ni 
daljše od 12 mesecev od datuma v 
členu 30(1). V vsakem primeru takšno 
odstopanje preneha z datumom v 
členu 21(1)(c).“

Or. en
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(Enako besedilo kot v členu 26(2) Direktive 2003/54/ES, vendar se rok skrajša na 
12 mesecev.)

Obrazložitev

Dvanajst mesecev bi moralo zadostovati, da države članice odpravijo kakršne koli tehnične 
ovire.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Točka (a) Priloge A se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„(a) pravico do pogodbe z njihovim 
izvajalcem elektroenergetskih storitev, 
ki določa:
– identiteto in naslov dobavitelja;
– zagotovljene storitve, raven kakovosti 
zagotovljenih storitev in rok za prvo 
priključitev;
– vrste ponujenih vzdrževalnih storitev 
[...];
– sredstva, prek katerih je mogoče 
pridobiti najnovejše podatke o vseh 
veljavnih tarifah in stroških 
vzdrževanja;
– trajanje pogodbe, pogoje za 
podaljšanje in prenehanje storitev in 
pogodbe, obstoj pravice do odpovedi;
– morebitne ureditve odškodnin in 
nadomestil, ki se uporabljajo, če v 
pogodbi predvidena raven kakovosti 
storitev ni dosežena, vključno z 
nenatančnim in zapoznelim 
obračunavanjem; …
– način za sprožitev postopkov za 
reševanje sporov v skladu s točko (f); in
– informacije o pravicah potrošnikov, 
vključno z navedenimi podatki, ki se 
pregledno sporočajo v obliki obračunov in 
prek spletnih strani elektroenergetskih 
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podjetij.“

Or. en

(Enako besedilo kot v Prilogi A(a) k Direktivi 2003/54/ES, ki se mu doda zadnja alinea.)

Obrazložitev

Kakovost storitev in preglednost sta bistveni pravici na konkurenčnem trgu.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Točka (b) Priloge A se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„(b) pravočasen prejem obvestila o 
kakršni koli nameravani spremembi 
pogodbenih pogojev in hkrati s 
prejemom tega obvestila tudi obvestila o 
pravici do odpovedi. Izvajalci storitev 
morajo svoje naročnike neposredno in 
pravočasno ter na pregleden in razumljiv 
način obvestiti o vsakršnem povečanju 
stroškov najkasneje eno običajno 
obračunsko obdobje potem, ko 
povečanje začne veljati. Države članice 
morajo potrošnikom zagotoviti možnost 
odstopa od pogodb, če ti ne sprejmejo 
novih pogojev, o katerih jih obvesti 
njihov izvajalec elektroenergetskih 
storitev;“

Or. en

(Enako besedilo kot v Prilogi A(b) k Direktivi 2003/54/ES, ki se mu doda besedilo „na 
pregleden in razumljiv način“.)

Obrazložitev

Preglednost je nujna na konkurenčnem trgu.
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Predlog spremembe 80

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 c (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) Točka (c) Priloge A se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„(c) pregledne neodvisne informacije o 
veljavnih cenah in tarifah ter o splošnih 
veljavnih pogojih v zvezi z dostopom in 
uporabo elektroenergetskih storitev na 
nacionalni ravni in ravni Skupnosti;“

Or. en

(Enako besedilo kot v Prilogi A(c) k Direktivi 2003/54/ES, ki se mu doda besedilo „na 
nacionalni ravni in ravni Skupnosti“)

Obrazložitev

Te informacije bodo izboljšale konkurenčnost.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 d (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14d) Točka (d) Priloge A se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„(d) možnost velike izbire načinov 
plačevanja, da se ne zapostavlja ranljivih 
odjemalcev, kar vključuje brezplačne 
predplačniške števce in kalkulatorje za 
izračun tarif, če je to primerno. Vse 
razlike v splošnih pogojih morajo 
upoštevati stroške izvajalca različnih 
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plačilnih sistemov. Splošni pogoji 
morajo biti pošteni in pregledni.
Objavljeni morajo biti v jasnem in 
razumljivem jeziku. Potrošnike je treba 
zavarovati pred nepoštenimi in 
zavajajočimi načini prodaje, vključno z 
nepogodbenimi ovirami, ki jih ustvarja 
trgovec;“

Or. en

(Enako besedilo kot v Prilogi A(d) k Direktivi 2003/54/ES, ki se mu doda besedilo „da se ne 
diskriminira ranljivih odjemalcev, kar vključuje brezplačne predplačniške števce in 

kalkulatorje za tarife, če je to mogoče“ in „vključno z nepogodbenimi ovirami, ki jih ustvarja 
trgovec“.)

Obrazložitev

Ranljivi odjemalci potrebujejo posebno zaščito.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 e (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14e) Točka (f) Priloge A se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„(f) pravico do preglednih, enostavnih in 
poceni postopkov pri obravnavi njihovih 
pritožb. Takšni postopki morajo 
omogočati pošteno in hitro reševanje 
sporov v roku treh mesecev in določati 
sistem povračil in/ali odškodnin, če je to 
upravičeno. Pri teh postopkih se, kjer je 
to mogoče, upoštevajo načela, ki jih 
določa Priporočilo Komisije 98/257/ES;“

Or. en
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(Enako besedilo kot v Prilogi A(f) k Direktivi 2003/54/ES, ki se mu doda besedilo „v roku treh 
mesecev“.)

Obrazložitev

Potrošnike mora zastopati organ, ki je neodvisen od nacionalnega regulatorja, vlade in 
dobaviteljev električne energije.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi, ki lahko 
obsegajo dobavo energije, razpoložljive na 
posameznem območju, ter vse nacionalne 
mehanizme in mehanizme Skupnosti, ki 
spodbujajo energetsko učinkovitost. Stran, 
ki je odgovorna za upravljanje s podatki, 
mora te podatke posredovati podjetju. 
Države članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

Or. en

Obrazložitev

To bo spodbudilo okoljsko ozaveščeno ravnanje in izboljšalo vlogo odjemalcev ter tako 
pozitivno vplivalo na trg.
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Predlog spremembe 84

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroških. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi električne energije in 
stroški, kar lahko vključuje dobavo 
energije, ki je na voljo na posameznem 
območju, ter vse nacionalne mehanizme 
in mehanizme Skupnosti, ki spodbujajo 
energetsko učinkovitost. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.
Do leta 2015 se inteligentni števci 
namestijo v vsa gospodinjstva.

Or. en

Obrazložitev

To bo spodbudilo okoljsko ozaveščeno ravnanje in izboljšalo vlogo odjemalcev pri njihovem 
pozitivnem vplivanju na trg. Inteligentni števci dobavitelju sporočajo dejansko porabo, 
odjemalca pa obveščajo o stroških dejanske porabe. To lahko odjemalcem omogoča manjše 
povpraševanje v času največjih obremenitev in s tem nižje stroške za energijo. Če bodo 
odjemalci v celoti razumeli okoljske ukrepe, se lahko doseže načrtovano povečanje 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – 15 a (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V Prilogi A se doda naslednji 
odstavek: 
„Evropska listina o pravicah odjemalcev 
energije, ki jo je predlagala Komisija, se 
uporabi kot podlaga za smernice o zaščiti 
odjemalcev, ki jih je agencija predložila 
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Komisiji.“

Or. en

(V Prilogo A k Direktivi 2003/54/ES se doda nov odstavek (k).)

Obrazložitev

Evropska listina o pravicah odjemalcev energije upošteva stališča ustreznih zainteresiranih 
strani in socialnih partnerjev v zvezi s pravicami potrošnikov ter jo je treba priznati v tej 
direktivi.

Predlog spremembe 86

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 b (novo)
Direktiva 2003/54/ES
Priloga A – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) V Prilogi A se doda naslednji 
odstavek: 
„V vsaki državi članici se ustanovi 
zakonsko neodvisen organ za zaščito 
odjemalcev. Ta organ zastopa odjemalce 
pri uradnih posvetovanjih o evropskem 
energetskem trgu. Zagotavlja ustrezno 
zaščito končnih odjemalcev v skladu z 
določbami iz te direktive ter je odgovoren 
zlasti za zagotavljanje neodvisnih 
nasvetov in zanesljivih informacij ter za 
svetovanje in zastopanje odjemalcev.“

Or. en

(V Prilogo A k Direktivi 2003/54/ES se doda nov odstavek (l).)

Obrazložitev

Medtem ko je treba nacionalnim regulatorjem dodeliti pristojnost za zaščito odjemalcev, je 
treba odjemalcem zagotoviti možnost, da javno izrazijo svoje mnenje. Nacionalni regulator in 
organ za zaščito odjemalcev morata zagotoviti medsebojno sodelovanje, izmenjavo informacij 
in usklajeno obravnavanje vprašanj, ki zadevajo obe organizaciji.
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Predlog spremembe 87

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [18 mesecev po 
začetku veljavnosti]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov ter 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [12 mesecev po 
začetku veljavnosti]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov ter 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Dvanajst mesecev bi moralo zadostovati, da države članice uzakonijo to direktivo.

Predlog spremembe 88

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te določbe uporabljajo od [18 mesecev po 
začetku veljavnosti].

Te določbe uporabljajo od [12 mesecev po 
začetku veljavnosti].

Or. en

Obrazložitev

Dvanajst mesecev bi moralo zadostovati, da države članice prenesejo to direktivo.
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OBRAZLOŽITEV

1. Brez ustrezno delujočega trga z električno energijo in plinom bo Evropska unija vedno 
težje zagotavljala zanesljivost oskrbe, trajnostni energetski trg z nizko vsebnostjo 
ogljika in svetovno konkurenčnost.

2. Pred pregledom ustreznega modela trga se moramo vprašati: zakaj vztrajamo pri tej 
spremembi? Potrebujemo jo, da bo poslovanje s potrošniki pravično, da se izenačijo 
konkurenčni pogoji za vse udeležence na trgu, proizvajalce in potrošnike, da se 
zagotovijo boljši pogoji za naložbe in zagotovita zanesljivost oskrbe in boljši dostop 
do obnovljivih virov energije; zmanjšati moramo koncentracijo moči velikih 
energetskih podjetij in omogočiti malim in srednjim podjetjem boljši dostop do 
omrežja. Za to je potreben dvojni pristop: boljša ureditev in upravljanje trgov z 
električno energijo in plinom, kar zadeva delovanje monopolov v omrežju in tržno 
strukturo, ter dosledna uporaba konkurenčnega prava za zmanjšanje koncentracije na 
trgu.

I - Varstvo potrošnikov in socialni vpliv

3. Ob katerem koli modelu bo najverjetneje prišlo do povišanja cen energije. Vpliv 
mehanizma trgovanja z emisijami v EU, obveznost uporabe 20 % obnovljivih virov 
energije ter vedno bolj omejena oskrba z nafto, po ceni približno 100 USD za sodček, 
pomeni verjeten porast cen.

4. Čeprav je pomanjkanje energije in varstvo ranljivih odjemalcev področje v nacionalni 
pristojnosti, seveda obstaja povezava s politiko EU. Ta mora jasno opredeliti pojem 
pomanjkanja energije in vztrajati, da se načrti držav članic za primer pomanjkanja 
energije predložijo Komisiji in da ta spremlja njihovo izvajanje. Vendar morajo biti 
orodja za zaščito ranljivih odjemalcev učinkovita v pogojih odprtih, konkurenčnih 
trgov in te trge podpirati. Zagotoviti moramo, da odjemalci, zlasti upokojenci, ki ne 
bodo zmogli stroškov, ne bodo izključeni, ter da revni potrošniki ne bodo 
diskriminirani v modelih oblikovanja cen. S pomanjkanjem goriva se je mogoče 
najbolje spoprijeti s spodbujanjem energetske učinkovitosti in ukrepi varčevanja z 
energijo; raziskati bi morali, kako okrepiti povezavo med to direktivo in zahtevami po 
energetski učinkovitosti.

5. Potrebna je večja preglednost na področju pravic potrošnikov. Prilogo k direktivi 
morajo izvajati, spremljati in nadzorovati nacionalni regulativni organi, nadzirati pa 
novi evropski regulativni organ. Kakovost storitve bi morala biti med osnovnimi 
odgovornostmi elektroenergetskih podjetij. Uzakoniti bi bilo treba jasne sankcije 
zaradi neizvajanja, vključno z odvzemom licence ali ustreznim enakim ukrepom na 
nacionalni ravni. Predlagano evropsko listino o pravicah potrošnikov energije bi bilo 
treba izvajati prek direktiv o električni energiji in plinu, da bi tako dobila pravno težo.
V vsaki državi članici bi bilo treba z zakonom ustanoviti organ potrošnikov energije.
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II – Kateri energetski model izbrati?

6. Popolno ločevanje lastništva je edini model, ki daje jamstvo konkurentom, ki želijo 
vstopiti na trg, in preprečuje pojav navzkrižja interesov.

7. Vedno bo možna nepoštena diskriminacija, kadar podjetje hkrati izvaja konkurenčne 
in monopolne prakse. Zato je treba obenem povečati preglednost, uskladiti delovanje 
operaterjev omrežij in tržna pravila ter zbližati nacionalne ureditve vključno s politiko 
konkurenčnosti.

8. Predlog Komisije ne predvideva prisilne privatizacije državnih prenosnih omrežij po 
ločitvi lastništva.

9. Model neodvisnega upravljavca omrežja, v katerem je podjetje lahko lastnik 
električnega omrežja, ne sme pa ga upravljati, prinaša birokracijo in drag regulativni 
nadzor ter zato ni izvedljiva alternativna možnost popolnemu ločevanju lastništva.

a) Naložbe

10. Izkušnje držav članic kažejo, da popolno ločevanje lastništva vodi v povečanje naložb 
in izboljšano učinkovitost omrežij.

11. 10-letni naložbeni načrti, predpisani z uredbo, bi zagotovili uvedbo dolgoročnih 
strategij, ki bi dale prednost potrebam potrošnikov pred potrebami delničarjev. Ta 
naložbena strategija bi zagotovila dovolj kakovostno in obsežno delovno silo za 
izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja storitve. Odobriti in spremljati bi jo morali 
nacionalni regulativni organi, nadzorovati pa nova evropska regulativna agencija. Pri 
naložbenih načrtih bi bilo treba upoštevati potrebo, da je končni cilj oblikovanje 
evropske mreže.

b) Obnovljivi viri energije in decentralizirana proizvodnja

12. Model popolnega ločevanja lastništva bo zagotovil obnovljivim virom energije boljši 
dostop do omrežij, vendar bi morali storiti še več in zagotoviti, da bi imeli obnovljivi 
viri energije in mikroproizvodnja prednostni dostop do omrežij, razen kadar to zaradi 
tehničnega uravnoteženja ni mogoče.

13. S podporo lokalni in mikroproizvodnji ter lokalnim kombiniranim toplarnam in 
elektrarnam moramo zagotoviti, da ljudje spet dobijo nadzor nad upravljanjem z 
energijo. Za to bodo potrebne velike naložbe v inteligentna omrežja. Vertikalno 
integrirana elektroenergetska podjetja sedaj nimajo nobenih spodbud za take naložbe, 
saj večine te lokalne proizvodnje ne bodo gradila oziroma nadzorovala.

14. Za razvoj decentralizirane proizvodnje in boljšo energetsko učinkovitost je bistveno 
posodobiti distribucijska omrežja. Direktiva bi morala zagotoviti spodbujanje 
daljinskih sistemov.
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III – Izvajanje in regulatorji

15. Komisija bi morala strogo kaznovati države članice, ki ne izvajajo sedanjih direktiv.
Potrebni so nadzor in jasne sankcije, da se zagotovi uspešnost naslednjega modela. Še 
posebej to velja za energetska omrežja, ki so naravni monopoli.

16. Nacionalni regulatorji morajo biti resnično neodvisni od vlade in industrije; z 
določitvijo skupnih pravil o preglednosti in odgovornosti pa bi bilo treba doseči tudi 
minimalne standarde pri usklajevanju njihovih pristojnosti. Nositi bi morali tudi 
odgovornost za zagotavljanje, da se pri sprejemanju odločitev, zlasti o čezmejnih 
naložbah, upoštevajo potrebe evropskih potrošnikov.

17. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti možnost, da določijo ukrepe za 
spodbujanje konkurence, in biti odgovorni za pregled nad tem, katera podjetja imajo 
bistven prevladujoč položaj na trgu. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti 
orodja, s katerimi bi dosegli bolj konkurenčen izid, ob tesnem sodelovanju z organi za 
nadzor nad karteli na nacionalni ravni in na ravni EU, ter dobiti zakonite pristojnosti, 
da sklepajo sporazume z drugimi regulativnimi organi EU in nacionalnimi 
regulativnimi organi (na primer pri izmenjavi podatkov).

18. Zakonodaja EU bi morala jasno določiti politične cilje in natančen obseg nalog ter 
pristojnosti nacionalnih regulativnih organov in pokrivati pristojnost določanja ter 
odobritve tarif za dostop in metodologije za določanje teh tarif. Vsak nacionalni 
regulativni organi mora imeti pristojnost, da od podjetij za električno energijo in plin 
pridobi pomembne informacije ter jim naloži učinkovite sankcije, obenem pa imeti 
ustrezno pravico do preiskave ter zadostne pristojnosti za reševanje sporov.

19. Nacionalne regulatorje bi bilo treba spodbujati, da izkoristijo pravico do zamejitve cen 
na nekonkurenčnih trgih za določeno in omejeno obdobje, če države članice zamujajo 
z izvajanjem zakonov EU, tako da so odjemalci zaščiteni pred tržnimi zlorabami.
Organi Komisije bi morali preganjati primere reguliranih tarif, ki so nižje od tržne 
stopnje, saj to ovira oziroma izkrivlja konkurenco, zlasti med velikimi porabniki 
energije v EU.

20. Komisija predlaga precej določb, ki bi nanjo prenesle pristojnost za sprejem 
zavezujočih smernic prek postopka komitologije. Vendar bi bilo treba zakonodajne 
pristojnosti obravnavati v postopku soodločanja, kjer je to primerno, in ne v postopku 
komitologije, da ne bi spodkopali pristojnosti Evropskega parlamenta.

IV – Evropska regulativna agencija za energijo (Agencija)

21. Treba bi bilo jasno določiti naloge nacionalnih in evropskih regulativnih organov, da 
se prepreči podvajanje. Regulativni organ bi morali spremljati vse pogoje, določene v 
direktivi za nacionalne regulatorje. Posledica neizvajanja pravil, določenih v direktivi, 
bi morale biti jasne sankcije. Pristojnosti in neodvisnost predlagane evropske 
regulativne agencije bi bilo treba zagotoviti tako, da bi bila odgovorna Evropskemu 
parlamentu.
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22. Treba je priznati, da je pri čezmejnih vprašanjih regulativna vrzel, in da morajo biti 
deli evropskega trga med seboj bolje povezani. Zato je dobrodošel predlog, da bi bila 
Agencija pristojna za odločanje o izjemah za povezovalce in izjemah za infrastrukturo, 
ki leži na ozemlju dveh ali več držav članic. Če pristojne nacionalne regionalne 
agencije ne morejo doseči dogovora o ustreznem regulativnem režimu, lahko evropska 
agencija izda razpis za postavitev nujnih povezovalcev, pri čemer se posvetuje z 
ustreznimi organi. Stroške bi morali potrošniki kriti v pravno urejeni in pregledni 
obliki. Vloga Agencije pri urejanju čezmejnih vprašanj bi morala biti dejavnejša.

V - Regionalni trgi z električno energijo

23. Naš končni cilj bi moral biti prizadevanje za enotno evropsko omrežje električne 
energije, dosegli pa bi ga s primernimi, jasnimi in vedno večjimi koraki. Jasno mora 
biti, da je cilj treba dosegati hkrati s popolnim ločevanjem lastništva in ne sme šteti za 
alternativni model.

24. Upravljavci prenosnih omrežij bi morali dobiti jasen načrt za uresničitev cilja in 
časovni razpored, kar bi zagotovilo, da bi se stvari začele premikati. Treba je poiskati 
ravnovesje med pristojnostmi, ki jih imajo upravljavci prenosnih omrežij in 
pristojnostmi regulativnih organov. V splošnem lahko regulatorji bolje opredelijo 
kodekse komercialnih dejavnosti – na primer pravila za izravnavo in pravila o 
prezasedenosti, medtem ko bi tehnični kodeks moral biti odgovornost upravljavcev 
prenosnih omrežij. Razvoj omrežnega kodeksa EU bi zagotovil, da se regionalni trgi 
ne bi razhajali.

25. Za zagotavljanje integriranega trga brez zapletov v širšem evropskem okviru je 
bistveno opredeliti regije in spodbuditi regionalno sodelovanje. Treba je povezati 
„energetske otoke“, na primer baltske države, ki niso povezane z omrežjem Zveze za 
koordinacijo prenosa električne energije. Tam potrebujemo spodbude, da bi se 
spoprijeli z ovirami, ki povzročajo zamude pri vzpostavljanju nove energetske uvozne 
in izvozne infrastrukture. Agencija bi zato pri svojem delu morala upoštevati tudi 
regionalno razsežnost.

VI – Lastništvo tretje države

26. Energetika je nedvomno področje, kjer bi morali biti nacionalni in evropski interesi 
najvažnejši, zlasti kar zadeva zanesljivost oskrbe. Podrobneje je treba pojasniti, kakšen 
bo vpliv te določbe v zvezi z sedanjimi naložbami tretjih držav v prenosne sisteme EU 
in kakšne bodo omejitve naložbenega sklada za nakup odvzete infrastrukture kot 
posledice zahtev ločevanja. Poročevalka poudarja, da je njena prednostna opcija 
lastništvo infrastrukture z večinskim deležem javnega sektorja.
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