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20.3.2019 A8-0044/201

Predlog spremembe 201
Jerzy Buzek
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Poročilo A8-0044/2018
Jerzy Buzek
Skupna pravila notranjega trga električne energije
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1 a. upošteva izjavi Komisije priloženi tej 
resoluciji;

Or. en

V vednost sledi besedilo izjav:

IZJAVA KOMISIJE O OPREDELITVI POVEZOVALNEGA DALJNOVODA

„Komisija je seznanjena z dogovorom sozakonodajalcev v zvezi s prenovitvijo direktive o 
električni energiji in prenovitvijo uredbe o električni energiji, v skladu s katerim se ponovno 
uporablja opredelitev „povezovalnega daljnovoda“ iz Direktive 2009/72/ES in Uredbe (ES) 
št. 714/2009. Komisija se strinja, da se trgi z električno energijo razlikujejo od drugih trgov, 
kot je trg z zemeljskim plinom, saj se na njih na primer trguje z izdelki, ki jih trenutno ni 
mogoče enostavno shranjevati in jih proizvajajo številne različne proizvodne naprave, 
vključno z napravami na ravni distribucije. Zato se pomen povezav s tretjimi državami v 
sektorju električne energije in sektorju plina zelo razlikuje, kar pomeni, da je mogoče izbrati 
različne regulativne pristope.

Komisija bo nadalje preučila vpliv tega dogovora in po potrebi zagotovila smernice za 
uporabo zakonodaje. 

Zaradi pravne jasnosti želi Komisija poudariti naslednje: 

dogovorjena opredelitev v direktivi o električni energiji povezovalni daljnovod opisuje kot 
naprave za povezavo elektroenergetskih sistemov. Ta opredelitev ne razlikuje med različnimi 
regulativnimi okviri ali tehničnimi okoliščinami, zato v področje uporabe a priori vključuje 
vse električne povezave s tretjimi državami. Kar zadeva dogovorjeno opredelitev 
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povezovalnega daljnovoda v uredbi o električni energiji, Komisija poudarja, da je za 
povezovanje trgov z električno energijo potrebna visoka stopnja sodelovanja med operaterji 
sistemov, udeleženci na trgu in regulatorji. Čeprav se lahko področje uporabe veljavnih pravil 
razlikuje glede na stopnjo povezanosti z notranjim trgom z električno energijo, bi moralo 
tesno vključevanje tretjih držav v notranji trg z električno energijo, kot je sodelovanje pri 
projektih spajanja trgov, temeljiti na sporazumih, ki zahtevajo uporabo zadevnega prava 
Unije.“

IZJAVA KOMISIJE O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU SPOROV

Komisija je seznanjena z dogovorom sozakonodajalcev v zvezi z/s členom 26, naj se na ravni 
EU določi, da je za ponudnike energetskih storitev sodelovanje v alternativnem reševanju 
sporov obvezno. Komisija obžaluje to odločitev, saj je njen predlog to izbiro prepustil 
državam članicam v skladu s pristopom iz Direktive 2013/11/EU o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov (direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) in ob 
upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

Ni naloga Komisije, da izvede primerjalne ocene posameznih modelov za alternativno 
reševanje sporov, ki so jih uvedle države članice.  Komisija bo zato obravnavala splošno 
učinkovitost nacionalnih okolij za alternativno reševanje sporov v okviru svoje splošne 
obveznosti spremljanja prenosa in učinkovite uporabe prava Unije.


