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OBVESTILO POSLANCEM 

(26/2017) 

Zadeva: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega 

trga električne energije (prenovitev) (kodificirana različica) 

 (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) 

 

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem 

delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil1 posvetovalna skupina, 

sestavljena iz pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, pregleda vse predloge 

za kodifikacijo, ki jih predstavi Komisija. 

Poslanci si lahko mnenje posvetovalne skupine o omenjenem predlogu preberejo v prilogi. 

Odbor za pravne zadeve bo svoje mnenje o tem besedilu predvidoma izrekel na svoji seji 7. 

septembra 2017. 

Priloga 

                                                 
1 UL C 102, 4.4.1996, str. 2. 
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POSVETOVALNA SKUPINA 

PRAVNIH SLUŽB 

V Bruslju, 24. julij 2017 

MNENJE 

 ZA  EVROPSKI PARLAMENT 

  SVET 

  KOMISIJO 

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga 

električne energije (prenovitev) 

COM(2016)0864 z dne 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz osebja pravnih služb Evropskega parlamenta, 

Sveta in Komisije, se je na podlagi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 

2001 o bolj razčlenjenem pristopu k tehniki prenavljanja pravnih aktov in zlasti točke 9 

sestala 6. junija 2017, da bi preučila omenjeni predlog Komisije. 

 

Na tem srečanju1 je posvetovalna skupina po preučitvi predloga direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in razveljavitvi Direktive 

2003/54/ES soglasno ugotovila, da bi bilo treba s sivo barvo, ki se običajno uporablja za 

označevanje vsebinskih sprememb, označiti naslednje: 

 

– v uvodni izjavi 2 črtanje besed „več čezmejnega trgovanja, da bi zagotovili večjo 

učinkovitost“; 

– v uvodni izjavi 37 črtanje prvih treh stavkov iz uvodne izjave 50 Direktive 2009/72/EC 

„Zahteve glede javnih storitev, vključno z univerzalnimi storitvami, in skupne minimalne 

standarde, ki izhajajo iz njih, je treba nadalje okrepiti ter tako zagotoviti, da konkurenca in 

pravične cene koristijo vsem potrošnikom, zlasti ranljivim. Zahteve glede javnih storitev bi 

bilo treba opredeliti na nacionalni ravni, pri čemer se upoštevajo nacionalne okoliščine; 

države članice bi morale spoštovati zakonodajo Skupnosti. Državljani Unije in mala podjetja, 

če države članice menijo, da je to primerno, bi morali imeti koristi od obveznosti javnih 

storitev, zlasti glede zanesljivosti oskrbe in primernih cen.“ 

– v členu 1 črtanje besede „celovitih“; 

– v členu 9(5) črtanje sklicevanja na člen 8 Direktive 2009/72/ES; 

– v členu 10(2)(g) črtanje besed „pravico do preglednih, enostavnih in poceni postopkov pri 

                                                 
1 Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega 

besedila. 
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obravnavi svojih pritožb. Še posebej imajo vsi odjemalci pravico, da njihov dobavitelj 

električne energije zanje opravlja kakovostne storitve in obravnava pritožbe. Takšni postopki 

izvensodnega reševanja sporov morajo omogočati pošteno in hitro reševanje sporov, če je 

mogoče v treh mesecih, ter določati sistem povračil in/ali odškodnin, če je to upravičeno.“ 

– po besedilu člena 18 črtanje celotnega besedila odstavka 10 člena 3 Direktive 2009/72/ES; 

– po besedilu člena 25 črtanje celotnega besedila odstavka 16 člena 3 Direktive 2009/72/ES; 

– v členu 26 črtanje besed „neodvisnega mehanizma, kot je varuh pravic odjemalcev energije 

ali organ za potrošnike, za učinkovito obravnavanje pritožb in za izvensodno reševanje 

sporov.“; 

– v členu 27(2) nadomestitev besed „odprtja trga“ s „proste izbire dobavitelja“; 

– v členu 28(1) črtanje pridevnika „končne“ pred „odjemalce“; 

– v členu 38(2)(a) črtanje besed „rezervne zmogljivosti“; 

– v členu 47(3)(b) dodatek besedila na začetku „Vertikalno integrirano podjetje in njegova“; 

– v členu 59(4) uvodne besede, dodani besedi „in 3“; 

– v členu 61(2)(b) dodani besedi „in smernic“; 

– v členu 66(1) nadomestitev besedila „lahko zaprosijo za odstopanja od ustreznih določb v 

poglavjih IV, VI, VII in VIII in v primeru mikro izdvojenih sistemov v poglavju III, kar zadeva 

obnovo, nadgradnjo in razširitev obstoječih zmogljivosti, Komisija pa lahko ta odstopanja 

odobri“ z „lahko zaprosijo za odstopanja od ustreznih določb v poglavjih IV, V in VI ter 

členov 4, 6, 7 in 8“; 

– v točki 4(a) Priloge II dodatek besedila „(na nacionalni ravni, tj. v državi članici, kjer je 

bila sklenjena pogodba o dobavi ter na ravni dobaviteljskega podjetja, če je dobavitelj 

dejaven v več državah članicah)“; 

– v drugem pododstavku točke 4 Priloge II sklicevanje na točko (b) prvega pododstavka točke 

4; 

– v točki 3 Priloge III nadomestitev besede  „odjemalcev“ s „končnih odjemalcev“. 

 

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih 

sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih 

določb iz predhodnega akta skupaj z njegovimi spremembami je ugotovila tudi, da predlog 

vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb. 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

pravnik   pravnik   generalni direktor 

 


