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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Cilj direktive, ki jo je predlagala Evropska komisija, je zagotoviti delovanje notranjega trga 
EU z električno energijo v skladu s pravili. Zagotovitev zanesljivosti oskrbe z električno 
energijo in primerna stopnja povezave med državami članicami sta osrednja elementa 
doseganja tega cilja. Komisija prav tako določa okvir, v katerem morajo države članice 
sestaviti politične osnutke zanesljivosti oskrbe z električno energijo.   
 
S tem je predlog direktive na eni strani dopolnilo direktive 2003/54/ES o skupnih predpisih 
notranjega trga z električno energijo. Na drugi strani je predlog povezan s sklepi vrha v 
Barceloni iz leta 2002, na katerem so predsedniki držav in vlad potrdili, da si bodo v zvezi z 
električno energijo prizadevali k stopnji povezanosti, ki bi ustrezala 10 % nameščenih 
proizvodnih zmogljivosti.   
Izpadi električnega toka poleti 2003 so poleg tega pokazali, da je v Evropski uniji neizogibno 
treba ukrepati v zvezi z zanesljivostjo oskrbe z električno energijo. Predlog Komisije 
intenzivneje obravnava to težavo z vidika zanesljivosti pri prenosu.  
 
Splošne določbe predloga direktive (člen 3) določajo politične osnutke držav članic, ki morajo 
določiti vlogo in pristojnost različnih udeležencev na trgu. Poročevalec meni, da je nujno 
treba razširiti krog udeležencev na trgu, ki jih je predlagala Komisija, in jih ne omejiti. Zlasti 
z vidika okoljske politike je pomembno, da so v politično zasnovo držav članic vključeni s 
strani povpraševanja tudi potrošniki. Urejanje povpraševanja za povečanje energetske 
učinkovitosti mora imeti osrednjo vlogo.  
 
Pri oblikovanju političnih zasnov v državah članicah so z vidika okoljske politike pomembne 
zlasti štiri točke: delovanje v nasprotju s trendom vedno večjega povpraševanja po energiji, 
spodbujanje uporabe električne energije iz obnovljivih virov energije, spodbujanje 
učinkovitosti energije in uvajanje novih tehnologij, zlasti za upravljanje potrebe, izkoriščanje 
obnovljivih virov energije in necentralno oskrbo z energijo. Poročevalec v teh točkah podpira 
predloge Komisije. Dodatno bi bilo treba upoštevati kakovost in infrastrukturo omrežij. 
Pomembno je, da so prihodnje naložbe v električna omrežja bolj v skladu z zahtevami in 
značilnostmi obnovljivih virov energije, s čimer nastajajo trajna energetska omrežja. 
Evropska unija in države članice morajo na tehničnem področju tega cilja okrepiti 
prizadevanja pri spodbujanju raziskav.  
 
Cilj povečanja povezave med državami članicami je treba opazovati z dveh vidikov. Na eni 
strani je povezava predpostavka za čezmejno trgovino in s tem za delovanje notranjega 
energetskega trga. Gradnja novih povezovalnih daljnovodov bi lahko tudi v prihodnje 
povečala zanesljivost oskrbe z električno energijo, da bi prihajalo do manjših preobremenitev 
omrežij. Na drugi strani je izpad električnega toka v Italiji pokazal, da tesnejša povezava ni 
zadostna rešitev zanesljivosti oskrbe. Naložbe v gradnjo novih povezovalnih daljnovodov so 
zato po mnenju poročevalca prav tako pomembne za zanesljivost oskrbe kot naložbe v 
necentralno proizvodnjo energije (distributed generation).  
 
Poročevalec želi tudi opozoriti, da odklanja ukazovalen pristop Komisije v zvezi z gradnjo 
povezovalnih daljnovodov (člen 7). Z vidika tržnega gospodarstva ni mogoče upravičiti, da so 
upravljavci prenosnega omrežja prisiljeni k naložbam. Poročevalec sicer priznava nujno 
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potrebo po naložbah v nove povezovalne daljnovode, nenazadnje, da bi bila omrežja za 
obnovljive vire energije bolj sposobna, vendar pa metodika planskega gospodarstva ne bi 
smela biti sredstvo za namen.  
 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varno 
hrano kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 

 

Predlogi sprememb Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava 6 

6) Na zasedanju Evropskega sveta v 
Barceloni je bilo dogovorjeno, da se kot cilj 
stopnje povezanosti med državami 
članicami doda 10 % nameščenih 
zmogljivosti v posameznih državah članicah 
za izboljšanje zanesljivosti oskrbe in 
olajšanje konkurence. Nizke stopnje 
povezanosti vodijo k razdrobljenosti trga in 
ovirajo razvoj konkurence. Obstoj primerne 
fizikalne zmogljivosti povezovalnih 
daljnovodov je pomembna, a ne zadostna 
predpostavka za popoln razmah konkurence. 
Pri tem je treba upravljavca prenosnih 
omrežij ovirati, da ne bi z zadrževanjem 
kapacitet prispeval k umetnemu zmanjšanju. 
V zvezi s tem bi se morala pri postopku 
obračunavanja in dodelitve kapacitet 
zagotoviti večja preglednost. 

6) Nizke stopnje povezanosti vodijo k 
razdrobljenosti trga in ovirajo razvoj 
konkurence. Obstoj primerne fizikalne 
zmogljivosti povezovalnih daljnovodov je 
pomembna, a ne zadostna predpostavka za 
popoln razmah konkurence. Pri tem je treba 
upravljavca prenosnih omrežij ovirati, da ne 
bi z zadrževanjem kapacitet prispeval k 
umetnemu zmanjšanju. V zvezi s tem bi se 
morala pri postopku obračunavanja in 
dodelitve kapacitet zagotoviti večja 
preglednost. 

Obrazložitev 

Sicer je pravilno, da so se predsedniki držav in vlad na vrhu v Barceloni leta 2002 dogovorili 
za stopnjo povezave, ki znaša 10 % nameščenih kapacitet. Izpadi električnega toka poleti 
2003 so pokazali, da velika povezava ne more biti zadostno varstvo pred izpadom 
električnega toka, ampak da bi jih v nasprotju lahko celo spodbujali. Vprašljivo je, ali je tu in 
v tej obliki treba omeniti 10-odstotni cilj z utemeljitvijo izboljšanja zanesljivosti oskrbe. 
 

                                                 
1 Še neobjavljeno v UL. 
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Predlog spremembe 2 
Uvodna izjava 6a (novo) 

 (6a) Za popoln razmah konkurence je treba 
poleg preglednosti pri obračunavanju 
zmogljivosti zagotoviti preglednost pri 
dostopu do omrežja. Obstoječe zmogljivosti 
bi tako bolje izrabljali in na trg ne bi 
prihajali napačni znaki omejenosti. 

Obrazložitev 

Naložbe v nove prenosne zmogljivosti so nedvomno potrebne za odpravo nekaterih težav z 
oskrbo in popoln razmah notranjega trga. Vendar pa je treba paziti, da ne nastanejo 
nepotrebne vzporedne strukture zaradi pomanjkljive preglednosti v zvezi z enakopravnim 
dostopom tretjih oseb do omrežja. 

 
 

Predlog spremembe 3 
Člen 2 

„razdeljena proizvodnja“ „necentralna proizvodnja“ 

Obrazložitev 

Ta sprememba velja za (verjetno ne izključno v nemški izdaji) težavo pri prevajanju. Izraz 
„distributed generation“ pomeni „necentralno proizvodnjo“. Izraz necentralna proizvodnja 
je uporabljen v vseh predlogih sprememb poročevalca in bi se moral uporabljati v celotnem 
besedilu direktive. 
 

Predlog spremembe 4 
Člen 3, odstavek 1 

1. Države članice pri določanju skupne 
politike za zagotavljanje visoke zanesljivosti 
oskrbe z električno energijo določajo in 
objavljajo vloge različnih skupin 
udeležencev na trgu, in sicer 
a) upravljavcev prenosnega omrežja in 
b) dobaviteljev 
pri izvajanju te politike in po potrebi 
oblikujejo minimalne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati udeleženci na zadevnem trgu z 
električno energijo. 

1. Države članice pri določanju skupne 
politike za zagotavljanje visoke zanesljivosti 
oskrbe z električno energijo določajo in 
objavljajo vloge različnih skupin 
udeležencev na trgu pri izvajanju te politike 
in po potrebi oblikujejo minimalne zahteve, 
ki jih morajo izpolnjevati udeleženci na 
zadevnem trgu z električno energijo. 
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Obrazložitev 

Neutemeljeno je za udeležence na trgu določiti le upravljavce prenosnega omrežja in 
udeležence na trgu. Med udeležence na trgu spadajo tudi upravljavci razdeljenega omrežja, 
proizvajalci in porabniki električne energije. Zlasti z vidika okoljske politike je pomembno, da 
države članice v ukrepe in politične osnutke vključijo tudi urejanje povpraševanja, torej 
potrošnike, da zastavljena gradnja zmogljivosti ne daje lažnih spodbud za povečanje porabe 
električne energije. 
 

Predlog spremembe 5 
Člen 3, odstavek 2 (ea) (novo) 

 (ea) potrebne naložbe v odkrivanje novih 
kakovosti omrežja, kot na primer v 
dvosmerno infrastrukturo omrežja, ki 
upošteva posebne značilnosti obnovljivih 
virov energije in tudi necentralno 
proizvodnjo. 

Obrazložitev 

Obnovljivi viri energije in necentralna proizvodnja energije sta s čedalje večjim deležem 
pomembna elementa oskrbe z električno energijo. Na podlagi posebnih značilnosti bi lahko 
pomenila težavo med drugim tudi za stabilnost omrežij. Tehnične možnosti prilagoditve 
sposobnosti omrežij ustreznim zahtevam in zvišanja kakovosti omrežij doslej še niso zadostno 
raziskane in uporabljene. Pomembno področje je na primer oblikovanje dvosmerne 
infrastrukture omrežja. Zato je pomembno, da se v politiko za zagotovitev visoke zanesljivosti 
oskrbe z električno energijo vključijo naložbe v odkrivanje novih tehničnih možnosti. 
 

Predlog spremembe 6 
Člen 5, odstavek 2 

2. Države članice objavljajo ukrepe iz tega 
člena, pri tem pa morajo zagotavljati čimbolj 
dolgoročno razširjanje pri porabnikih 
električne energije in pri dejanskih in 
potencialnih vlagateljih v proizvodnem 
sektorju. 

2. Države članice objavljajo ukrepe iz tega 
člena in zagotavljajo njihovo uporabo, pri 
tem pa morajo zagotavljati čimbolj 
dolgoročno razširjanje pri porabnikih 
električne energije in pri dejanskih in 
potencialnih vlagateljih v proizvodnem 
sektorju. 

Obrazložitev 

Samo objava ukrepov ne zadošča. Države članice bi morale zagotoviti tudi njihovo 
uporabljanje. Z vidika okoljske politike je zelo pomembno tudi ustvarjanje spodbud k 
učinkoviti uporabi energije. 
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Predlog spremembe 7 
Člen 7, odstavek 3a (novo) 

 (3a)Države članice zagotavljajo izvajanje 
odločitve o čezmejnih povezavah v tesnem 
sodelovanju in po preglednih kriterijih med 
zadevnimi upravljavci prenosnega omrežja.  

Obrazložitev 

Brez tesnega sodelovanja med upravljavci prenosnega omrežja se ne morejo izvajati odločitve 
o naložbah niti izgradnja čezmejnih povezav ne more brezhibno delovati. Pregledni kriteriji 
bi morali preprečiti diskriminacijo tretjih oseb. 
 

Predlog spremembe 8 
Člen 7, odstavek 4 

4. Urejevalni organ odobri načrt 
upravljavca prenosnega omrežja ali 
alternativni načrt po uskladitvi z 
upravljavcem prenosnega omrežja kot 
rezultat postopka iz odstavka 3 kot tudi 
zaradi prednostnih nalog iz odstavkov 2 in 
člena 6 izvedla ustrezne spremembe. 

črtano 

Obrazložitev 

Pri tako dolgotrajnem in posredovalnem postopku najverjetneje sploh ne bi prišlo do naložb v 
prenosna omrežja. S tem bi dosegli ravno nasprotje cilja direktive. Oteževanje naložb bi tako 
imelo tudi negativne učinke na s strani okoljske politike želenega izboljšanja kakovosti 
omrežij (prilagajanje zahtevam obnovljivih virov energije). 
 

Predlog spremembe 9 
Člen 7, odstavek 5 

5. Urejevalni organ upošteva strategijo 
naložb, zagotovljeno v odstavku 4, kadar 
zagotavlja način določitve pristojbin za 
dostop do omrežja v skladu s postopkom iz 
člena 23 (2) Direktive 2003/54/ES. 

5. Urejevalni organ upošteva strategijo 
naložb, predloženo v odstavku 1, kadar 
zagotavlja način določitve pristojbin za 
dostop do omrežja v skladu s postopkom iz 
člena 23 (2) Direktive 2003/54/ES. 
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Obrazložitev 

Izhaja iz črtanja člena 7, odstavka 4. 
 

Predlog spremembe 10 
Člen 7, odstavek 6 

6. urejevalnega organa morajo v primeru, 
da upravljavec prenosnega omrežja pri 
izvajanju v odstavku 4 določenih načrtov 
zakrivi zamude ali napake, dati na 
razpolago potrebna sredstva, da bi 
poskrbeli za zagotovitev, da odobrena 
strategija pokaže zadovoljiv napredek. Sem 
sodijo zlasti: 
a) odreditev denarnih kazni upravljavcem 
prenosnega omrežja, ki ne upoštevajo 
časovnega načrta, 
b) dodelitev navodila upravljavcu 
prenosnega omrežja, da mora dela izvesti 
do določenega datuma, 
c) ukrepi za predajo del, ki jih je še treba 
izvesti, prevzemniku naročila v okviru 
razpisa. 

črtano 

Obrazložitev 

Ta predlog Komisije je usmerjen izključno na plansko gospodarstvo in ni združljiv s 
svobodnim notranjim trgom z električno energijo. 
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