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Predlog spremembe 16
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz 
odstavka 3;

(a) z omrežjem povezani tehnični in tržni 
kodeks na področjih iz odstavka 3;

Or. de

Obrazložitev

Večja osredotočenost pravil na omrežje.

Predlog spremembe 17
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) 10-letni naložbeni načrt, in sicer vsako 
drugo leto;

c) 10-letni naložbeni načrt za razvoj 
omrežja, in sicer vsako tretje leto;

Or. de

Obrazložitev

Večja osredotočenost pravil na omrežje.
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Predlog spremembe 18
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt usklajevanja 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored.

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis z omrežjem 
povezanega tehničnega in tržnega kodeksa, 
načrt usklajevanja upravljanja omrežij ter 
dejavnosti raziskav in razvoja, ki jih je 
treba pripraviti v zadevnem letu, ter okvirni 
časovni razpored.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da se naloge nanašajo na vidike, povezane z omrežjem.

Predlog spremembe 19
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks zajema 
naslednja področja, glede na prednostne 
naloge, opredeljene v letnem delovnem 
programu:

3. Podrobni z omrežjem povezani tehnični 
in tržni kodeks zajema naslednja področja, 
glede na prednostne naloge, opredeljene v 
letnem delovnem programu:

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da se naloge nanašajo na vidike, povezane z omrežjem.
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Predlog spremembe 20
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
energetskega omrežja;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da se naloge nanašajo na vidike, povezane z omrežjem.

Predlog spremembe 21
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pravila za trgovanje; (g) pravila za trgovanje z zmogljivostmi;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da se naloge nanašajo na vidike, povezane z omrežjem.

Predlog spremembe 22
Olle Schmidt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 3 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) pravila glede preglednosti; črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravila glede preglednosti so strateško pomembna. Agencija bi morala imeti vlogo pri njihovi 
odobritvi. 

Predlog spremembe 23
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2c – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) pravila glede preglednosti; (h) z omrežjem povezana pravila glede 
preglednosti;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da se naloge nanašajo na vidike, povezane z omrežjem.

Predlog spremembe 24
Olle Schmidt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 2d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija po posvetovanju s Komisijo, 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin in 
nacionalnimi regulativnimi organi 
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sprejme zahteve po preglednosti in pravila 
glede dostopa do infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Pravila glede preglednosti so strateško pomembna, zato bi morala biti vloga Agencije pri tem 
večja. Poleg tega je treba v posvetovanje vključiti več ključnih akterjev. 

Predlog spremembe 25
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 5 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primeru pogodbene prezasedenosti 
upravljavec prenosnega omrežja ponudi 
neizkoriščeno zmogljivost na primarnem 
trgu, in sicer vsaj en dan vnaprej in kot 
prekinljivo zmogljivost;

(a) v primeru pogodbene prezasedenosti 
upravljavec prenosnega omrežja ponudi 
neizkoriščeno zmogljivost na primarnem 
trgu, in sicer vsaj en dan vnaprej in kot 
prekinljivo zmogljivost, če to ne 
onemogoča izvajanja dolgoročne dobavne 
pogodbe;

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju pravil upravljanja prezasedenosti je treba upoštevati obveze dobaviteljev do 
končnih odjemalcev in varnost oskrbe (obstoj dolgoročnih dobavnih pogodb).

Predlog spremembe 26
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 5a – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri teh ukrepih je treba upoštevati 
celovitost zadevnega sistema in varnosti 
oskrbe.

Or. en

Obrazložitev

Kot je že bilo priznano v smernicah o načelih razreševanja prezasedenosti za prenosna 
omrežja, je treba pri oblikovanju pravil upravljanja prezasedenosti upoštevati obveze 
dobaviteljev do končnih odjemalcev in fizične posebnosti infrastruktur. 

Predlog spremembe 27
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 6a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsi upravljavci skladišč in obratov za 
UZP objavijo količino plina v posameznem 
skladišču ali obratu za UZP, pritok in 
odtok ter razpoložljive zmogljivosti 
skladišč in obratov za UZP, tudi za obrate, 
ki so izvzeti iz dostopa tretjih strank. Te 
informacije sporočijo tudi upravljavcu 
prenosnega omrežja, ki jih objavi na zbirni 
ravni po sistemih ali podsistemih, 
opredeljenih v zadevnih točkah. 
Informacije je treba posodabljati najmanj 
vsak dan.

4. Vsi upravljavci skladišč in obratov za 
UZP objavijo količino plina v posameznem 
skladišču ali kompleksu skladiščnih 
objektov na istem izravnalnem območju
ali obratu za UZP, pritok in odtok ter 
razpoložljive zmogljivosti skladišč in 
obratov za UZP, tudi za obrate, ki so 
izvzeti iz dostopa tretjih strank. Te 
informacije sporočijo tudi upravljavcu 
prenosnega omrežja, ki jih objavi na zbirni 
ravni po sistemih ali podsistemih, 
opredeljenih v zadevnih točkah. 
Informacije je treba posodabljati najmanj 
vsak dan.

Or. en

Obrazložitev

Dobavitelji pričakujejo objavo podatkov, ki ustrezajo komercialnim ponudbam. Upravljavci 
skladišč lahko svoje skladiščne zmogljivosti prodajajo po lokaciji (fizičnemu objektu) ali po 
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kompleksih skladiščnih lokacij. V slednjem primeru objava „po lokaciji“ za uporabnike 
navadno ni relevantna. To je bilo priznano v smernicah GGPSSO.

Objava skladiščnih zmogljivosti po lokaciji spodbuja sklepanje kratkoročnih trgovskih poslov 
z zagotavljanjem zelo podrobnih informacij o notranji ureditvi sistema, kar pa povzroča 
močno nihanje cen.

Predlog spremembe 28
Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 6b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Upravljavci prenosnega omrežja, 
upravljavci skladišč in upravljavci obrata 
za UZP najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago vse 
informacije iz členov 6 in 6a ter dela 3 
Priloge.“

„Upravljavci prenosnega omrežja, 
upravljavci skladišč in upravljavci obrata 
za UZP najmanj tri leta hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago vse 
informacije iz členov 6 in 6a ter dela 3 
Priloge.“

Or. de

Obrazložitev

Zdi se, da obdobje treh let zadostuje za zagotovitev boljšega nadzora.

Predlog spremembe 29
Olle Schmidt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 6c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6c
Omejitev objave informacij

Če upravljavec prenosnih omrežij, 
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skladišč ali obratov za UZP meni, da 
zaradi zaščite podatkov ali varnosti ne 
more objaviti vseh zahtevanih podatkov, 
prosi Agencijo za dovoljenje, da omeji 
objavo zadevnih podatkov.
Agencija v posameznih primerih poda 
dovoljenje ali pa ga ne poda, pri čemer 
upošteva potrebo po varovanju poslovne 
skrivnosti ter cilj ustvariti trg z zemeljskim 
plinom, ki bo odprt za konkurenco.

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora biti pooblaščena, da odobri prošnje za tako omejitev.

Predlog spremembe 30
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1755/2005
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pred spremembo smernic iz 
prvega pododstavka ali sprejetjem smernic 
o zadevah, navedenih v prvem odstavku, 
zagotovi, da so bile opravljene presoje 
vplivov in posvetovanja z vsemi zadevnimi 
stranmi, vključno, če je potrebno, s 
trgovskimi podjetji, odjemalci, uporabniki 
sistema, upravljavci prenosnega omrežja, 
upravljavci distribucijskega omrežja, 
upravljavci obratov za UZP in upravljavci 
skladišč, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani. 
Za prispevek prosi tudi Agencijo.

Or. en
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Obrazložitev

Če se pristojnost Komisije za izvrševanje razširi na celotno področje uporabe uredbe, je 
zaželeno, da se vključijo tudi nekateri mehanizmi za zagotovitev preglednosti in posvetovanje, 
po vzoru primera ENTSOG, zlasti takrat, ko gre za zelo tehnične zadeve, na primer v povezavi 
z dostopom do infrastruktur. 
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