
AM\715225SL.doc PE404.544v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2007/0196(COD)

31.3.2008

PREDLOGI SPREMEMB
275–427

Osnutek poročila
Romano Maria La Russa
(PEPE400.700v01-00)

Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

Predlog direktive – akt o spremembi
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))



PE404.544v01-00 2/104 AM\715225SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\715225SL.doc 3/104 PE404.544v01-00

SL

Predlog spremembe 275
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/55/ES
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2a. poslovno občutljivi podatki se 
opredelijo z objektivnimi in preglednimi 
merili."

Or. en

Obrazložitev

Preglednost na notranjem trgu s plinom je koristna, če se sklada s ciljem podpiranja 
delujočega trga. Kakršne koli dodatne zahteve v zvezi z izmenjavo podatkov bi morale 
spoštovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov in ne bi smele biti v nasprotju s 
konkurenčnim pravom.

Predlog spremembe 276
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
"1. Vsak upravljavec distribucijskega 
omrežja je odgovoren za zagotavljanje 
dolgoročne zmogljivosti omrežja, da 
izpolnjuje zahteve po distribuciji plina, ter 
za upravljanje, vzdrževanje in razvoj 
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varne, zanesljive in učinkovite 
distribucije na svojem območju v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih in z 
obveznim upoštevanjem varovanja 
okolja in za spodbujanje energetske 
učinkovitosti.“

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci distribucijskih omrežij morajo imeti pri izpolnjevanju zgoraj določenih meril 
enake obveznosti kot upravljavci prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
"1. Vsak upravljavec distribucijskega 
omrežja je odgovoren za zagotavljanje 
dolgoročne zmogljivosti omrežja, da 
izpolnjuje zahteve po distribuciji plina, ter 
za upravljanje, vzdrževanje in razvoj 
varne, zanesljive in učinkovite 
distribucije na svojem območju v 
ekonomsko sprejemljivih pogojih in z 
obveznim upoštevanjem varovanja 
okolja in za spodbujanje energetske 
učinkovitosti.“

Or. en

(Spreminja obstoječi odstavek 1 člena 12 Direktive 2003/55/ES)
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Obrazložitev

Upravljavci distribucijskega omrežja morajo imeti pri izpolnjevanju zgoraj določenih meril 
enake obveznosti kot upravljavci prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) V členu 12 se doda naslednji 
odstavek:
„5a. Treba je sprejeti ustrezne ukrepe, da 
se zagotovi, da zaposleni in vodstvo 
upravljavcev distribucijskih omrežij 
nimajo osebnih interesov v zvezi s 
povečanjem porabe energije."

Or. en

(Dodan nov odstavek za odstavkom 5 člena 12 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Zaposlenih pri upravljavcih distribucijskih omrežij ne bi smela zanimati energetska 
učinkovitost in ne bi smeli biti nagrajeni za povečanje porabe na njihovem območju 
distribucije.

Predlog spremembe 279
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – odstavek 2 – drugi pododstavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V odstavku 2 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
"Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo uporabile odstavkov 1 do 3 v 
integriranih podjetjih plinskega 
gospodarstva, ki oskrbujejo manj kot 
100.000 odjemalcev."

Or. en

(Spreminja besedilo drugega pododstavka odstavka 2 člena 13 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Minimalni prag se uporablja za celotno določbo in tako bi moralo biti tudi v prihodnje. To bi 
moralo biti jasno izraženo v besedilu, tako da se vključijo novi odstavki.

Predlog spremembe 280
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – 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 
dela vertikalno integriranega podjetja, ki se 
ukvarja z dobavo.

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 
dela vertikalno integriranega podjetja, ki se 
ukvarja z dobavo.
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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 281
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – 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 
dela vertikalno integriranega podjetja, ki se 
ukvarja z dobavo.

3. Če je upravljavec distribucijskega 
omrežja del vertikalno integriranega 
podjetja, države članice poskrbijo za to, 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 ustvarjali zmedo v zvezi z 
ločeno identiteto dela vertikalno 
integriranega podjetja, ki se ukvarja z 
dobavo.

Or. de

Obrazložitev

Glede na razmerje med stroški in koristmi se zdi pretirano zahtevati vzpostavitev ločenih 
blagovnih znamk za omrežje in distribucijo.



PE404.544v01-00 8/104 AM\715225SL.doc

SL

Predlog spremembe 282
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – 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 30(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Določbe ločevanja kot ključne določbe za liberalizacijo energetskih trgov ne morejo biti 
predmet predloga sprememb o smernicah. To je podkrepljeno tudi z dejstvom, da bi 
pristojnost Komisije, da sprejme takšne smernice, pomenila, da se Komisija lahko vmešava v 
pravo gospodarskih družb.

Predlog spremembe 283
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 

črtano
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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 30(3).

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice v rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 284
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – 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 30(3).

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije bi omejil vpliv Evropskega parlamenta. Tako bi se pri 
bistvenih odločitvah glede oblikovanja notranjega energetskega trga izognili demokratičnemu 
zakonodajnemu postopku. Ker utegnejo biti rezultati postopka komitologije izjemno 
daljnosežni in ker bi takšni temeljni predpisi vplivali na samo bistvo predpisov o ločevanju, ki 
veljajo za upravljavce distribucijskega omrežja, je treba to namero iz temeljnih razlogov 
zavrniti.

Predlog spremembe 285
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – 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 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ni demokratično in ni sprejemljivo, da bi Komisija z uvedbo regulativnega postopka s 
pregledom dobila toliko pristojnosti za smernice v zvezi z distribucijskim omrežjem.   
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Predlog spremembe 286
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) doda se naslednji odstavek 4a:

„4a. Države članice se lahko odločijo, ali 
bodo uporabile odstavke 1 do 4 za 
integrirana podjetja plinskega 
gospodarstva, ki oskrbujejo manj kot 
100.000 priključenih odjemalcev ali  
izdvojena omrežja.“

Or. de

Obrazložitev

Pravilo de minimis se je doslej navezovalo na celoten predpis in je bilo zaradi tega v zadnjem 
odstavku.

Predlog spremembe 287
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (c a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) doda se naslednji odstavek 4a:

„4a. Države članice se lahko odločijo, da 
odstavkov 1 do 4 ne bodo uporabile za 
integrirana podjetja plinskega 
gospodarstva, ki oskrbujejo manj kot 
100.000 priključenih odjemalcev ali  
izdvojena omrežja.“

Or. de



PE404.544v01-00 12/104 AM\715225SL.doc

SL

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti na voljo možnost izvzetja manjših distribucijskih omrežij iz te 
direktive.

Predlog spremembe 288
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2003/55/ES
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva ne preprečuje delovanja
kombiniranega upravljavca prenosnega in 
distribucijskega omrežja, obratov za UZP 
in skladišč, če za vse dejavnosti izpolnjuje 
veljavne določbe členov 7, 9a in 13(1).

Ta direktiva kot najuspešnejšo rešitev za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa tretjih 
strani spodbuja delovanje kombiniranega 
upravljavca prenosnega in distribucijskega 
omrežja, obratov za UZP in skladišč, če za 
vse dejavnosti izpolnjuje veljavne določbe 
členov 7, 9a in 13(1). Kombiniran 
upravljavec prenosnega in 
distribucijskega omrežja, obratov za UZP 
in skladišč bo uveden v vsaki državi 
članici.

Or. en

Predlog spremembe 289
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2003/55/ES
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva ne preprečuje delovanja 
kombiniranega upravljavca prenosnega in 
distribucijskega omrežja, obratov za UZP 
in skladišč, če za vse dejavnosti izpolnjuje 
veljavne določbe členov 7, 9a in 13(1).

Ta direktiva ne preprečuje delovanja 
kombiniranega upravljavca prenosnega in 
distribucijskega omrežja, obratov za UZP 
in skladišč, če za vse dejavnosti izpolnjuje 
veljavne določbe členov 7, 9a, 9b in 13(1).
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba člena 15 upošteva dejstvo, da bodo zahteve v zvezi z ločevanjem za upravljavce 
prenosnih omrežij sedaj določene v členih 9 do 9b.

Predlog spremembe 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V členu 18 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
"1. Države članice poskrbijo, da se 
uvede sistem reguliranega dostopa 
tretjih strani do prenosnega in 
distribucijskega omrežja, [...] obratov za 
UZP, objektov za skladiščenje in obratov 
za obdelavo plina na podlagi objavljenih 
tarif, ki veljajo za vse odjemalce, 
vključno z dobavitelji, in ki se izvaja 
objektivno in brez pristranskosti med 
uporabniki omrežja. Države članice 
zagotovijo, da te tarife ali metodologije 
za njihov izračun pred začetkom njihove 
veljavnosti potrdi regulativni organ iz 
člena 25(1) in da se tarife – in 
metodologije za njihov izračun, če se 
potrditev nanaša samo nanje – objavijo 
pred začetkom njihove veljavnosti."

Or. en

(Spreminja odstavek 1 člena 18 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Dostop do skladišč in dostop do obratov za spreminjanje kakovosti plina sta v nekaterih 
državah članicah pomembni vprašanji. Razpoložljive kapacitete za spreminjanje kakovosti so 
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ključnega pomena za razvoj likvidnih veleprodajnih trgov na nacionalni in regionalni ravni. 
Zato je treba urediti dostop tretjih strani do skladišč in obratov za spreminjanje kakovosti 
plina, s čimer se zagotovi nediskriminatoren dostop do storitev prožnosti in storitev 
spreminjanja kakovosti plina.

Predlog spremembe 291
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V členu 18 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
"1. Države članice poskrbijo, da se 
uvede sistem dostopa tretjih strani do 
prenosnega in distribucijskega omrežja, 
vključno s skladiščno kapaciteto 
plinovoda in sistemskimi storitvami, in do
obratov za UZP na podlagi objavljenih 
tarif, ki veljajo za vse odjemalce, 
vključno z dobavitelji, in ki se izvaja 
objektivno in brez pristranskosti med 
uporabniki omrežja. Države članice 
zagotovijo, da te tarife ali metodologijo 
za njihov izračun pred začetkom njihove 
veljavnosti potrdi regulativni organ iz 
člena 25(1) in da se tarife – in 
metodologije za njihov izračun, če se 
potrditev nanaša samo nanje – objavijo 
pred začetkom njihove veljavnosti."

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dodeljuje nalogo zagotavljanja dostopa do skladiščne kapacitete 
plinovoda in sistemskih storitev upravljavcem prenosnega in distribucijskega omrežja, ne 
upravljavcem skladišča, kot je določeno v členu 19. Kot pri uravnoteženju in spreminjanju 
kakovosti je določba o prožnosti v okviru enega dne prek skladiščne kapacitete plinovoda itd. 
del ključne vloge upravljavcev prenosnih omrežij in jo je treba obravnavati kot del prenosa 
(tj. da velja urejen dostop tretjih oseb, razen v primeru izvzetja), in ne del vloge upravljavcev 



AM\715225SL.doc 15/104 PE404.544v01-00

SL

skladišč.

Predlog spremembe 292
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 18a
1. Za organiziranje dostopa do obratov za 
UZP, če te obrate upravljajo neodvisni 
upravljavci infrastrukture, pri katerih je 
lastništvo popolnoma ločeno v skladu s 
členom 7(1) in omogočajo odprt dostop, se 
lahko države članice tudi odločijo, da 
bodo ravnale po postopku, navedenem v 
odstavku 2. Ta postopek se uporablja v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
nediskriminatornimi merili.
2. V primeru dogovorjenega dostopa 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za podjetja plinskega gospodarstva in 
upravičene odjemalce znotraj ali zunaj 
področja, ki ga pokriva povezani sistem, 
da se lahko pogajajo o dostopu do obratov 
za UZP. Pogodbenice se morajo pogajati o 
dostopu do obratov za UZP v dobri veri."

Or. en

Obrazložitev

Z velikim številom obratov za UZP v gradnji očitno nastaja konkurenca. Izbira 
dogovorjenega dostopa bi morala biti mogoča zlasti za podjetja, v katerih je lastništvo 
ločeno, saj v tem primeru ni navzkrižja interesov. Ureditev je torej načeloma lahko manj 
stroga.
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Predlog spremembe 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 18a
1. Za organiziranje dostopa do obratov za 
UZP, če te obrate upravljajo neodvisni 
upravljavci infrastrukture, pri katerih je 
lastništvo popolnoma ločeno v skladu s 
členom 7(1) in omogočajo odprt dostop, se 
lahko države članice tudi odločijo, da 
bodo ravnale po postopku, navedenem v 
odstavku 2. Ta postopek se uporablja v 
skladu z objektivnimi, preglednimi in 
nediskriminatornimi merili.
2. V primeru dogovorjenega dostopa 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za podjetja plinskega gospodarstva in 
upravičene odjemalce znotraj ali zunaj 
področja, ki ga pokriva povezani sistem, 
da se lahko pogajajo o dostopu do obratov 
za UZP. Pogodbenice se morajo pogajati o 
dostopu do obratov za UZP v dobri veri."

Or. en

Obrazložitev

Z velikim številom obratov za UZP v gradnji očitno nastaja konkurenca. Trenutno so naložbe 
v obrate za UZP v veliko primerih izvedene ob izvzetju, ki ga določa prejšnji člen 22. Z izbiro 
dogovorjenega dostopa bi se morda nadalje spodbudila naložba v okviru (za vlagatelje) 
sprejemljive zakonodajne ureditve . Izbira dogovorjenega dostopa bi morala biti mogoča 
zlasti za podjetja, v katerih je lastništvo ločeno.
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Predlog spremembe 294
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
"1. Za organiziranje dostopa do 
skladiščnih objektov in skladiščne 
kapacitete plinovodov, kadar je 
zagotovitev učinkovitega dostopa do 
omrežja nujna zaradi oskrbe odjemalcev 
iz tehničnih in/ali ekonomskih razlogov, 
in za organiziranje dostopa do 
sistemskih storitev, države članice 
sprejmejo postopka, navedena v 
odstavku 3 [...]. Ta postopka delujeta 
skladno z objektivnimi, preglednimi in 
nepristranskimi merili."

Or. en

(Dodani novi elementi odstavku 1 člena 19 Direktive 2003/55/ES, delno tudi besedilo 
predloga Komisije)

Predlog spremembe 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
"1. Za organiziranje dostopa do 
skladiščnih objektov in skladiščne 
kapacitete plinovodov, kadar je 
zagotovitev učinkovitega dostopa do 
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omrežja nujna zaradi oskrbe odjemalcev 
iz tehničnih in/ali ekonomskih razlogov, 
in za organiziranje dostopa do 
sistemskih storitev, države članice 
uporabijo postopek urejenega dostopa, kot 
opisano v odstavku 4. Če organiziranje 
izvede neodvisen upravljavec 
infrastrukture, pri katerem je lastništvo 
ločeno v skladu s členom 7(1) in omogoča 
odprt dostop, države članice lahko 
izberejo enega ali oba postopka, 
navedena v odstavkih 3 in 4. Ta
postopka delujeta skladno z 
objektivnimi, preglednimi in 
nepristranskimi merili."

Or. en

Obrazložitev

Izbira dogovorjenega dostopa bi morala biti mogoča zlasti za podjetja, v katerih je lastništvo 
ločeno, saj v tem primeru očitno ni navzkrižja interesov, na primer med interesi 
proizvodnje/oskrbe na eni strani in interesi prenosa na drugi strani. Ureditev je torej 
načeloma lahko manj stroga, na primer naknadna namesto predhodna.

Predlog spremembe 296
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim: 
"1. Za organiziranje dostopa do 
skladiščnih objektov in skladiščne 
kapacitete plinovodov, kadar je 
zagotovitev učinkovitega dostopa do 
omrežja nujna zaradi oskrbe odjemalcev 
iz tehničnih in/ali ekonomskih razlogov, 
in za organiziranje dostopa do 
sistemskih storitev, države članice 
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uporabijo postopek urejenega dostopa, kot 
opisano v odstavku 4. Če organiziranje 
izvede neodvisen upravljavec 
infrastrukture, pri katerem je lastništvo 
ločeno v skladu s členom 7(1) in omogoča 
odprt dostop, države članice lahko 
izberejo enega ali oba postopka, 
navedena v odstavkih 3 in 4. Ta 
postopka delujeta skladno z 
objektivnimi, preglednimi in 
nepristranskimi merili."

Or. en

Obrazložitev

Izbira dogovorjenega dostopa bi morala biti mogoča zlasti za podjetja, v katerih je lastništvo 
ločeno, saj v tem primeru očitno ni navzkrižja interesov, na primer med interesi 
proizvodnje/oskrbe na eni strani in interesi prenosa na drugi strani. Ureditev je torej 
načeloma lahko manj stroga, na primer naknadna namesto predhodna.

Predlog spremembe 297
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti
z naslednjim:
"1. Za organiziranje dostopa do 
skladiščnih objektov [...], kadar je 
zagotovitev učinkovitega dostopa do 
omrežja nujna zaradi oskrbe odjemalcev 
iz tehničnih in/ali ekonomskih razlogov 
[...], države članice lahko izberejo enega 
ali oba postopka, navedena v odstavkih 3 
in 4. Ta postopka delujeta skladno z 
objektivnimi, preglednimi in 
nepristranskimi merili."

Or. en
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Člen 1, točka 11c novo spreminja odstavek 1 člena 19 (Direktive 2003/55/ES), dodan 
predlogu Komisije kot prikazano

Obrazložitev

Predlog spremembe črta možnost, da države članice izbirajo med reguliranim in 
dogovorjenim dostopom tretjih strani v zvezi s sistemskimi storitvami, vključno s  skladiščno 
kapaciteto plinovodov.  Kot pri uravnoteženju in spreminjanju kakovosti je določba o 
prožnosti v okviru enega dne prek skladiščne kapacitete plinovoda itd. del ključne vloge 
upravljavcev prenosnih omrežij in jo je treba obravnavati kot del prenosa (tj. da velja 
reguliran dostop tretjih oseb, razen v primeru izvzetja).

Predlog spremembe 298
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
"1. Za organiziranje dostopa do 
skladiščnih objektov in skladiščne 
kapacitete plinovodov, kadar je 
zagotovitev učinkovitega dostopa do 
omrežja nujna zaradi oskrbe odjemalcev 
iz tehničnih in/ali ekonomskih razlogov, 
in za organiziranje dostopa do 
sistemskih storitev, države članice lahko 
izberejo enega ali oba postopka, 
navedena v odstavkih 3 in 4. Ta 
postopka delujeta skladno z 
objektivnimi, preglednimi in 
nepristranskimi merili. Nacionalni 
regulativni organi spremljajo spoštovanje 
teh meril."

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulatorji morajo poskrbeti, da je dostop do skladišč zagotovljen po določenih 
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preglednih pravilih, ki jih spremljajo nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe 299
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice opredelijo in objavijo 
merila, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti, ali je dostop do objektov za 
skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države 
članice objavijo ali zahtevajo od 
upravljavcev skladišč in prenosnih 
omrežij, da objavijo, kateri objekti za 
skladiščenje ali njihovi deli ter katere 
skladiščne kapacitete plinovodov se 
ponujajo po različnih postopkih iz 
odstavkov 3 in 4.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odločitev, ali je dostop do skladišča tehnično in/ali ekonomsko potreben, da se zagotovi 
učinkovit dostop do omrežja za oskrbo odjemalcev, mora temeljiti na posameznem primeru. 
Zato je tehnično težko, če ne celo neizvedljivo, na splošno ločevati celotne zmogljivosti glede 
na to, ali so potrebne za oskrbo odjemalcev. Kako zahtevna je ta naloga, se kaže tudi v tem, 
da so na Madridskem forumu o tem vprašanju razpravljali vsi pomembni udeleženci na trgu, 
ni pa bilo mogoče doseči sporazuma. 
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Predlog spremembe 300
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice opredelijo in objavijo 
merila, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti, ali je dostop do objektov za 
skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države 
članice objavijo ali zahtevajo od 
upravljavcev skladišč in prenosnih 
omrežij, da objavijo, kateri objekti za 
skladiščenje ali njihovi deli ter katere 
skladiščne kapacitete plinovodov se 
ponujajo po različnih postopkih iz 
odstavkov 3 in 4.

Države članice opredelijo in objavijo 
merila, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti, ali je dostop do objektov za 
skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev.

Or. en

Predlog spremembe 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice opredelijo in objavijo 
merila, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti, ali je dostop do objektov za 
skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države 
članice objavijo ali zahtevajo od 
upravljavcev skladišč in prenosnih omrežij, 

Nacionalni regulativni organi opredelijo 
in objavijo merila, na podlagi katerih je 
mogoče ugotoviti, ali je dostop do objektov 
za skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države 
članice objavijo ali zahtevajo od 
upravljavcev skladišč in prenosnih omrežij, 
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da objavijo, kateri objekti za skladiščenje 
ali njihovi deli ter katere skladiščne 
kapacitete plinovodov se ponujajo po 
različnih postopkih iz odstavkov 3 in 4.

da objavijo, kateri objekti za skladiščenje 
ali njihovi deli ter katere skladiščne 
kapacitete plinovodov se ponujajo.

Or. en

Obrazložitev

Ker je skladiščenje plina v rokah nekaj izvajalcev, dogovorjeni dostop ne povzroča 
konkurenčnega dostopa do skladišč, zato je treba dati prednost urejenemu dostopu. Naloga 
nacionalnih regulativnih organov je opredeliti in objaviti merila.

Predlog spremembe 302
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice opredelijo in objavijo 
merila, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti, ali je dostop do objektov za 
skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države 
članice objavijo ali zahtevajo od 
upravljavcev skladišč in prenosnih 
omrežij, da objavijo, kateri objekti za 
skladiščenje ali njihovi deli ter katere 
skladiščne kapacitete plinovodov se 
ponujajo po različnih postopkih iz 
odstavkov 3 in 4.

Nacionalni regulativni organi opredelijo 
in objavijo merila, na podlagi katerih je 
mogoče ugotoviti, ali je dostop do objektov 
za skladiščenje tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. 
Nacionalni regulativni organi objavijo ali 
zahtevajo od upravljavcev skladišč, da 
objavijo, kateri objekti za skladiščenje ali 
njihovi deli se ponujajo po različnih 
postopkih iz odstavkov 3 in 4.

Or. en

(Točka 12 člena 1 predloga Komisije se spremeni kot prikazano)

Obrazložitev

Medtem ko izbira med reguliranim in dogovorjenim dostopom tretjih strani do skladišč ostaja 
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odločitev države članice, bi morali nacionalni regulativni organi nadzorovati podrobne 
dogovore, vključno z merili o izvzetju v vzezi z razvijanjem in objavljanjem, ter zahtevati 
potrebno preglednost znotraj evropskega regulativnega okvira, ki ga je oblikovala Agencija.

Predlog spremembe 303
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V členu 19 se odstavek 3 črta.

Or. en

Predlog spremembe 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V členu 19 se odstavek 3 črta.

Or. en

(Črta se odstavek 3 člena 19 Direktive 2003/55/ES)

Predlog spremembe 305
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V členu 19 se odstavek 3 nadomesti 
z naslednjim:
"3. Pri pogodbenem dostopu države 
članice storijo vse potrebno, da 
podjetjem plinskega gospodarstva in 
upravičenim odjemalcem znotraj ali 
zunaj ozemlja, ki ga pokriva povezano 
omrežje, omogočijo pogajanja za dostop 
do skladišč [...], če to narekujejo tehnični 
in/ali ekonomski razlogi za zagotovitev 
učinkovitega dostopa do omrežja [...]. 
Pogodbenice se morajo pogajati o 
dostopu do skladišč [...] v dobri veri.
O pogodbah za dostop do skladišč [...] 
morajo pogajanja potekati z ustreznimi 
upravljavci skladišč [...]. Države članice 
zahtevajo, da upravljavci skladišč [...] 
objavijo glavne trgovske pogoje za 
uporabo skladišč [...] v prvih šestih 
mesecih po uveljavitvi te direktive in 
nato vsako leto. Pri oblikovanju pogojev 
se upoštevajo mnenja uporabnikov 
sistema, ki lahko posamezno ali skupinsko 
predlagajo spremembe zanje."

Or. en

(Točka 12 (c) novo člena 1 spreminja odstavek 3 člena 19 (Direktive 2003/55/ES) in je 
dodana predlogu Komisije kot prikazano)

Obrazložitev

Predlog spremembe črta možnost, da države članice izberejo dogovorjen dostop tretjih strani 
v zvezi s sistemskimi storitvami, vključno s  skladiščno kapaciteto plinovodov. Kot pri 
izravnavi in spreminjanju kakovosti, je določba o prožnosti v okviru enega dne prek 
skladiščne kapacitete plinovoda itd. del ključne vloge upravljavcev prenosnih omrežij in jo je 
treba obravnavati kot del prenosa (tj. da velja urejen dostop tretjih oseb, razen v primeru 
izvzetja)
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Predlog spremembe 306
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V členu 19 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
"4. V primeru reguliranega dostopa 
države članice storijo vse potrebno, da 
imajo podjetja plinskega gospodarstva 
in upravičeni odjemalci znotraj ali zunaj 
ozemlja, ki ga pokriva povezano 
omrežje, pravico dostopa do skladišč, 
[...] na podlagi objavljenih tarif in/ali 
drugih pogojev in obveznosti za uporabo 
takšnih skladišč [...], kadar je za 
zagotovitev dostopa do omrežja nujna iz 
tehničnih in/ali gospodarskih razlogov 
[...]. Pri oblikovanju tarif in drugih 
pogojev in obveznosti se upoštevajo 
mnenja uporabnikov sistema, ki lahko 
posamezno ali skupinsko predlagajo 
spremembe zanje." Ta pravica dostopa 
za upravičene odjemalce lahko pomeni 
omogočeno sklenitev pogodb o dobavi s 
konkurenčnimi podjetji plinskega 
gospodarstva, ki niso lastnik in/ali 
upravljavec sistema ali z njim 
povezanega podjetja."

Or. en

(Točka 12 (b) novo člena 1 spreminja odstavek 4 člena 19 (Direktive 2003/55/ES) in je 
dodana predlogu Komisije kot prikazano)

Obrazložitev

Predlog spremembe črta možnost, da države članice izberejo dogovorjen dostop tretjih strani 
v zvezi s sistemskimi storitvami, vključno s  skladiščno kapaciteto plinovodov. Kot pri 
uravnoteženju in spreminjanju kakovosti je določba o prožnosti v okviru enega dne prek 
skladiščne kapacitete plinovoda itd. del ključne vloge upravljavcev prenosnih omrežij in jo je 
treba obravnavati kot del prenosa (tj. da velja urejen dostop tretjih oseb, razen v primeru 
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izvzetja).

Predlog spremembe 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V členu 19 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
"4. Nacionalni regulativni organi storijo 
vse potrebno, da imajo podjetja 
plinskega gospodarstva in upravičeni 
odjemalci znotraj ali zunaj ozemlja, ki 
ga pokriva povezano omrežje, pravico 
dostopa do skladišč in skladiščne 
kapacitete plinovodov ter drugih 
sistemskih storitev na podlagi 
objavljenih tarif in/ali drugih pogojev in 
obveznosti za uporabo takšnih skladišč 
in skladiščne kapacitete plinovodov, 
kadar to narekujejo tehnični in/ali 
ekonomski razlogi za zagotovitev 
učinkovitega dostopa do omrežja in 
organiziranje dostopa do drugih 
sistemskih storitev. Ta pravica dostopa 
za upravičene odjemalce lahko pomeni
omogočeno sklenitev pogodb o dobavi s 
konkurenčnimi podjetji plinskega 
gospodarstva, ki niso lastnik in/ali 
upravljavec sistema ali z njim 
povezanega podjetja."

Or. en

(Črta se odstavek 3 člena 19 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Ker je skladiščenje plina v rokah nekaj izvajalcev, dogovorjeni dostop ne povzroča 
konkurenčnega dostopa do skladišč, zato bi moral biti  urejen dostop edina možnost. V zvezi s 
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tem so nacionalni regulativni organi dolžni sprejeti ustrezne ukrepe.

Predlog spremembe 308
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V členu 19 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
"4. Glede reguliranega dostopa države 
članice storijo vse potrebno, da imajo 
podjetja plinskega gospodarstva in 
upravičeni odjemalci znotraj ali zunaj 
ozemlja, ki ga pokriva povezano 
omrežje, pravico dostopa do skladišč in 
skladiščne kapacitete plinovodov ter 
drugih sistemskih storitev na podlagi 
objavljenih tarif in/ali drugih pogojev in 
obveznosti za uporabo takšnih skladišč 
in skladiščne kapacitete plinovodov, 
kadar to narekujejo tehnični in/ali 
ekonomski razlogi za zagotovitev 
učinkovitega dostopa do omrežja in 
organiziranje dostopa do drugih 
sistemskih storitev. Ta pravica dostopa 
za upravičene odjemalce lahko pomeni 
omogočeno sklenitev pogodb o dobavi s 
konkurenčnimi podjetji plinskega 
gospodarstva, ki niso lastnik in/ali 
upravljavec sistema ali z njim 
povezanega podjetja."

Or. en

(Spreminja besedilo odstavka 4 člena 1 Direktive 2003/55/ES)



AM\715225SL.doc 29/104 PE404.544v01-00

SL

Predlog spremembe 309
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji: 

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
člena 24c(4)–(6) pod naslednjimi pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Izvzetja se večinoma nanašajo na pomembne in kritične infrastrukture (povezovalne 
plinovode, obrate UZP, skladiščne kapacitete), ki zahtevajo najbolj nevtralno vodenje in 
upravljanje. Tarife nepsoredno vplivajo na ekonomsko upravičenost naložbe, ne pa na druga 
izvzetja. Izvzetja od dostopa tretjih strani do omrežja niso pomembna, če obstaja zadostna in 
stalna raven uporabe infrastrukture.

Predlog spremembe 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji: 

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
določeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji: 
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Or. en

Obrazložitev

   Obdobje, za katerega velja izvzetje, mora biti jasno določeno, takrat ko se sprejme odločitev 
o naložbi.

Predlog spremembe 311
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji:

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
določeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Obdobje, za katerega velja izvzetje, mora biti jasno določeno, takrat ko se sprejme odločitev o 
naložbi. Za kakršne koli pristojnosti, podeljene regulativnim organom, da spreminjajo pogoje, 
ki so veljali v času dokončne odločitve o naložbi za nov projekt, mora obstajati jasen in 
zanesljiv postopek za pritožbo. Odobritve načrtovanj ne bi smele prenehati veljati ali se 
samodejno spremeniti.

Predlog spremembe 312
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji:

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
določeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Obdobje, za katerega velja izvzetje, mora biti jasno določeno, takrat ko se sprejme odločitev o 
naložbi.

Predlog spremembe 313
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) lastnik infrastrukture je pravna ali 
fizična oseba, ki je vsaj glede svoje pravne 
oblike ločena od upravljavcev sistemov, v 
okviru katerih se bo gradila infrastruktura;

(a) lastnik infrastrukture je pravna ali 
fizična oseba, ki je vsaj glede svoje pravne 
oblike ločena od upravljavcev sistemov, v 
okviru katerih se bo gradila infrastruktura, 
zaradi raznolikosti virov oskrbe s plinom;

Or. ro

Obrazložitev

Zanesljivost oskrbe z energijo, še posebej s plinom, je večja tam, kjer so viri oskrbe različni.
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Predlog spremembe 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) lastnik infrastrukture je pravna ali 
fizična oseba, ki je vsaj glede svoje pravne 
oblike ločena od upravljavcev sistemov, v 
okviru katerih se bo gradila infrastruktura;

(c) lastnik infrastrukture je pravna ali 
fizična oseba, ki je ločena od upravljavcev 
sistemov, v okviru katerih se bo gradila 
infrastruktura;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s popolnim ločevanjem lastništva je treba črtati ustrezen del te točke.

Predlog spremembe 315
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"(ca) infrastrukturo mora upravljati 
pravna oseba, neodvisna od upravljavcev 
sistemov, v okviru katerih se bo gradila 
infrastruktura;

Or. en

Obrazložitev

Izvzetja se večinoma nanašajo na pomembne in kritične infrastrukture (povezovalne 
plinovode, obrate UZP, skladiščne kapacitete), ki zahtevajo najbolj nevtralno vodenje in 
upravljanje. Tarife neposredno vplivajo na ekonomsko upravičenost naložbe, ne pa na druga 
izvzetja. Izvzetja iz pravil za regulativni dostop niso pomembna, če obstaja zadostna in stalna 
raven uporabe infrastrukture.



AM\715225SL.doc 33/104 PE404.544v01-00

SL

Predlog spremembe 316
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izvzetje ne škoduje konkurenci ali 
učinkovitemu delovanju notranjega trga s 
plinom ali učinkovitemu obratovanju 
reguliranega omrežja, na katerega je 
infrastruktura priključena.

(e) zagotovljene so potrebne zmogljivosti 
za dostop tretjih strani.

Or. en

Obrazložitev

Izvzetja se večinoma nanašajo na pomembne in kritične infrastrukture (povezovalne 
plinovode, obrate UZP, skladiščne kapacitete), ki zahtevajo najbolj nevtralno vodenje in 
upravljanje. Tarife neposredno vplivajo na ekonomsko upravičenost naložbe, ne pa na druga 
izvzetja. Izvzetja iz pravil za regulativni dostop niso pomembna, če obstaja zadostna in stalna 
raven uporabe infrastrukture.

Predlog spremembe 317
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ea) Projekt je v evropskem interesu in 
prečka vsaj eno nacionalno mejo v Uniji.“

Or. de
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Obrazložitev

Projekti evropskega interesa morajo prečkati mejo vsaj dveh držav članic.

Predlog spremembe 318
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ea) Projekt je v evropskem interesu in 
prečka vsaj eno nacionalno mejo v Uniji.“ 

Or. de

Obrazložitev

Trenutno veljavna zakonodaja vključuje nekatere instrumente, ki naj bi olajšali naložbe (npr. 
člen 22 direktive 2003/55/ES). Vseeno pa je treba uredbo 1775/2005 in direktivo 2003/55/ES 
izboljšati, tako da bodo imeli regulatorji možnost vpeljati primerne spodbude za naložbe v 
novo infrastrukturo in zagotoviti, da upravljavci omrežja dohajajo tržno povpraševanje po 
infrastrukturi.

Predlog spremembe 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"(ea) ni nujno, da naložba omogoča 
skladnost z obveznostjo regulirane osebe 
za transport plina prek prenosnega 
omrežja." 

Or. en
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Obrazložitev

Če ta pogoj ne bi bil izpolnjen (na primer, če bi predlagane prenosne zmogljivosti morale v 
prihodnje zagotavljati varno dobavo odjemalcem), potem bi moral biti za naložbo odgovoren 
en reguliran upravljavec prenosnih onrežij ali več in bi jo bilo treba izvesti po običajnem 
regulativnem režimu (tj. brez izvzetja dostopa tretjih strani). Ta preskus bi se moral dodati za 
vse nove naložbe v medsebojno povezanost, tj. za nove plinovode ali izboljšave obstoječih 
plinovodov.

Predlog spremembe 320
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se uporablja tudi za znatna 
povečanja zmogljivosti obstoječe 
infrastrukture in za spremembe 
infrastrukture, ki omogoča razvoj novih 
virov oskrbe s plinom.

2. Odstavek 1 se uporablja tudi za vsa
znatna povečanja zmogljivosti obstoječe 
infrastrukture in za spremembe 
infrastrukture, ki omogoča razvoj večjih in 
dodatnih količin.

Or. de

Obrazložitev

Jasno mora biti, da morajo predpise EU za plin izpolnjevati ne le novi viri oskrbe s plinom, 
pač pa tudi nove pogodbe o dobavi, tudi za plin iz istega vira oziroma iz iste države. Zaradi 
tega so za zanesljivost oskrbe s plinom zelo pomembni.

Predlog spremembe 321
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se uporablja tudi za znatna 2. Odstavek 1 se uporablja tudi za znatna 
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povečanja zmogljivosti obstoječe 
infrastrukture in za spremembe 
infrastrukture, ki omogoča razvoj novih 
virov oskrbe s plinom.

povečanja zmogljivosti obstoječe 
infrastrukture in za spremembe 
infrastrukture, ki omogoča dodatne 
količine plina iz obstoječih virov ali 
omogoča razvoj novih virov oskrbe s 
plinom.

Or. en

Predlog spremembe 322
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko 
za vsak primer posebej odloča o izvzetjih 
iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
izvaja naloge, ki jih regulativnemu 
organu nalaga ta člen, Agencija.

3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko 
za vsak primer posebej odloča o izvzetjih 
iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
morajo nacionalni regulativni organi ali 
drugi ustrezni organi zadevnih držav 
članic po medsebojnem posvetovanju in 
po potrditvi s strani Komisije sprejeti sklep 
o izvzetju v skladu s postopkom, 
določenim v odstavkih 4 in 5.

Or. en

Obrazložitev

Da bi olajšali in racionalizirali izgradnjo večje nove plinske infrastrukture in povezovalnih 
vodov, mora vse zahtevke za izvzetje najprej obravnavati regulativni organ ali drugi ustrezni 
organ zadevne države članice, nato pa se predložijo v odobritev Komisiji, ki zaradi svoje 
osnovne naloge varuha pogodb najbolje ščiti evropske interese.
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Predlog spremembe 323
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko 
za vsak primer posebej odloča o izvzetjih 
iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu 
nalaga ta člen, Agencija. 

3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko 
za vsak primer posebej odloča o izvzetjih 
iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu 
nalaga ta člen, Agencija. Sklep Agencije je 
odvisen od predhodnega posvetovanja z 
zadevnim regulativnim organom in 
vlagateljem.

Or. de

Obrazložitev

Agencija bi se morala pred sprejetjem odločitev posvetovati z regulativnim organom in 
podjetjem plinskega gospodarstva. Rezultati odprtega razpisnega postopka bi morali biti 
osnova za dodelitev zmogljivosti tretjim stranem, kjer so ti izkazali svoj resen interes za 
zmogljivosti, ponujene v postopku. Ta obveznost trenutno še ne velja, kar vlagatelju otežuje 
zanesljivo načrtovanje.

Predlog spremembe 324
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvzetje lahko zajema vse ali del 
zmogljivosti nove infrastrukture ali 
obstoječe infrastrukture z znatno povečano 
zmogljivostjo.

Izvzetje lahko zajema vse ali le določen 
posamezen del zmogljivosti nove 
infrastrukture ali obstoječe infrastrukture z 
znatno povečano zmogljivostjo.
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Or. de

Obrazložitev

Agencija bi se morala pred sprejetjem odločitev posvetovati z regulativnim organom in 
podjetjem plinskega gospodarstva. Rezultati odprtega razpisnega postopka bi morali biti 
osnova za dodelitev zmogljivosti tretjim stranem, kjer so ti izkazali svoj resen interes za 
zmogljivosti, ponujene v postopku. Ta obveznost trenutno še ne velja, kar vlagatelju otežuje 
zanesljivo načrtovanje.

Predlog spremembe 325
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odločanju glede odobritve izvzetja se za 
vsak posamezni primer upošteva potreba, 
da se opredeli pogoje v zvezi s trajanjem 
izvzetja in nediskriminatoren dostop do 
infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je 
treba upoštevati zlasti dodatno zmogljivost, 
ki bo zgrajena, ali spremembo obstoječe 
zmogljivosti, časovni vidik projekta in 
nacionalne razmere.

Pri odločanju glede odobritve izvzetja se za 
vsak posamezni primer upošteva potreba, 
da se opredeli pogoje v zvezi s trajanjem 
izvzetja in nediskriminatoren dostop do 
infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je 
treba upoštevati zlasti trajanje pogodb, 
dodatno zmogljivost, ki bo zgrajena, ali 
spremembo obstoječe zmogljivosti, 
časovni vidik projekta in nacionalne 
razmere.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana revizija člena 22 povečuje kompleksnost novih podjetij plinskega gospodarstva, 
kar bi utegnilo odvrniti morebitna vlaganja. Visoka raven vnaprej predpisanih pravil ni 
skladna z odobritvijo izvzetja iz reguliranega dostopa.
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Predlog spremembe 326
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odločanju glede odobritve izvzetja se za 
vsak posamezni primer upošteva potreba, 
da se opredeli pogoje v zvezi s trajanjem 
izvzetja in nediskriminatoren dostop do 
infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je 
treba upoštevati zlasti dodatno zmogljivost, 
ki bo zgrajena, ali spremembo obstoječe 
zmogljivosti, časovni vidik projekta in 
nacionalne razmere.

Pri odločanju glede odobritve izvzetja se za 
vsak posamezni primer upošteva potreba, 
da se opredeli pogoje v zvezi s trajanjem 
izvzetja in nediskriminatoren dostop do 
infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je 
treba upoštevati zlasti trajanje pogodb, 
dodatno zmogljivost, ki bo zgrajena, ali 
spremembo obstoječe zmogljivosti, 
časovni vidik projekta in nacionalne 
razmere.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana revizija člena 22 povečuje kompleksnost novih podjetij plinskega gospodarstva, 
kar bi utegnilo odvrniti morebitna vlaganja. Regulativno posredovanje bi moralo biti karseda 
majhno v primerih, ko projekti krepijo konkurenco in so v veljavi ustrezna pravila 
„uporabljaj ali prodaj“ [ang. “use it or sell it”]. Za kakršne koli pristojnosti, podeljene 
regulativnim organom, da spreminjajo pogoje, ki so veljali v času dokončne odločitve o 
naložbi za nov projekt, mora obstajati jasen in zanesljiv postopek za pritožbo.

Predlog spremembe 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odločanju glede odobritve izvzetja se za 
vsak posamezni primer upošteva potreba, 
da se opredeli pogoje v zvezi s trajanjem 
izvzetja in nediskriminatoren dostop do 

Pri odločanju glede odobritve izvzetja se za 
vsak posamezni primer upošteva potreba, 
da se opredeli pogoje v zvezi s trajanjem 
izvzetja in nediskriminatoren dostop do 
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infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je 
treba upoštevati zlasti dodatno zmogljivost, 
ki bo zgrajena, ali spremembo obstoječe 
zmogljivosti, časovni vidik projekta in 
nacionalne razmere.

infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je 
treba upoštevati zlasti trajanje pogodb, 
dodatno zmogljivost, ki bo zgrajena, ali 
spremembo obstoječe zmogljivosti, 
časovni vidik projekta in nacionalne 
razmere.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana revizija člena 22 povečuje kompleksnost novih podjetij plinskega gospodarstva, 
kar bi utegnilo odvrniti morebitna vlaganja.

Predlog spremembe 328
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za 
upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti. 
Pravila zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 
upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do 
trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi 
na sekundarnem trgu. Regulativni organ 
pri ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), 
(b) in (e) tega člena upošteva rezultate 
postopka tega dodeljevanja zmogljivosti.

Pri odobritvi izvzetja lahko regulativni 
organ določi načela za upravljanje in 
dodeljevanje zmogljivosti, v kolikor takšna 
določitev ne preprečuje izvajanje 
dolgoročnih pogodb.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagana revizija člena 22 povečuje kompleksnost novih podjetij plinskega gospodarstva, 
kar bi utegnilo odvrniti morebitna vlaganja. Visoka raven vnaprej predpisanih pravil ni 
skladna z odobritvijo izvzetja iz reguliranega dostopa.

Predlog spremembe 329
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za 
upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti. 
Pravila zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 
upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do 
trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi 
na sekundarnem trgu. Regulativni organ 
pri ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), 
(b) in (e) tega člena upošteva rezultate 
postopka tega dodeljevanja zmogljivosti.

Pri odobritvi izvzetja lahko regulativni 
organ določi načela za upravljanje in 
dodeljevanje zmogljivosti, v kolikor takšna 
določitev ne preprečuje izvajanje 
dolgoročnih pogodb.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana revizija člena 22 povečuje kompleksnost novih podjetij plinskega gospodarstva, 
kar bi utegnilo odvrniti morebitna vlaganja. Regulativno posredovanje bi moralo biti karseda 
majhno v primerih, ko projekti krepijo konkurenco in so v veljavi ustrezna pravila 
„uporabljaj ali prodaj“ [ang. “use it or sell it”]. Za kakršne koli pristojnosti, podeljene 
regulativnim organom, da spreminjajo pogoje, ki so veljali v času dokončne odločitve o 
naložbi za nov projekt, mora obstajati jasen in zanesljiv postopek za pritožbo.
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Predlog spremembe 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za 
upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti.
Pravila zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 
upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do 
trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi 
na sekundarnem trgu. Regulativni organ 
pri ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), 
(b) in (e) tega člena upošteva rezultate 
postopka tega dodeljevanja zmogljivosti.

Pri odobritvi izvzetja lahko regulativni 
organ določi načela za upravljanje in 
dodeljevanje zmogljivosti, v kolikor takšna 
določitev ne preprečuje izvajanje 
dolgoročnih pogodb.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana revizija člena 22 povečuje kompleksnost novih podjetij plinskega gospodarstva, 
kar bi utegnilo odvrniti morebitna vlaganja. Visoka raven vnaprejšnjega predpisovanja ni 
skladna z odobritvijo izvzetja iz reguliranega dostopa.

Predlog spremembe 331
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavka 4 in 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za upravljanje 
in dodeljevanje zmogljivosti.

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za upravljanje 
in dodeljevanje zmogljivosti, ki se lahko v 
času, ko je infrastruktura izvzeta iz 
omenjenih določb, po potrebi spremenijo 
zavoljo prilagajanja na gospodarske in 
tržno pomembne potrebe.

Pravila zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 
upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do trgovanja 
s pridobljenimi zmogljivostmi na 
sekundarnem trgu. Regulativni organ pri 
ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) in 
(e) tega člena upošteva rezultate postopka 
tega dodeljevanja zmogljivosti.

Pravila zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 
upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do trgovanja 
s pridobljenimi zmogljivostmi na 
sekundarnem trgu. Regulativni organ pri 
ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) in 
(e) tega člena upošteva rezultate postopka 
tega dodeljevanja zmogljivosti, kjer je 
tretja stran naznanila svojo obvezujočo 
zavezo.

Or. de

Obrazložitev

Agencija bi se morala pred sprejetjem odločitev posvetovati z regulativnim organom in 
podjetjem plinskega gospodarstva. Rezultati odprtega razpisnega postopka bi morali biti 
osnova za dodelitev zmogljivosti tretjim stranem, kjer so ti izkazali svoj resen interes za 
zmogljivosti, ponujene v postopku. Ta obveznost trenutno še ne velja, kar vlagatelju otežuje 
zanesljivo načrtovanje.

Predlog spremembe 332
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za upravljanje 
in dodeljevanje zmogljivosti. Pravila 
zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 
upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do trgovanja 
s pridobljenimi zmogljivostmi na 
sekundarnem trgu. Regulativni organ pri 
ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) in 
(e) tega člena upošteva rezultate postopka 
tega dodeljevanja zmogljivosti.

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za upravljanje 
in dodeljevanje zmogljivosti. Pravila 
zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. S 
postopkom dodeljevanja se ne poveča 
relativna teža prevladujočega dobavitelja, 
razen če ni že razumno pokrito celotno 
povpraševanje tretjih strani po 
zmogljivostih. O tem vidiku odloča 
regulativni organ. Regulativni organ 
zahteva, da pravila upravljanja 
prezasedenosti vključujejo obveznost, da se 
neuporabljene zmogljivosti ponudijo na 
trgu in da so uporabniki naprav upravičeni 
do trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi 
na sekundarnem trgu. Regulativni organ pri 
ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) in 
(e) upošteva rezultate postopka tega 
dodeljevanja zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Izvzetja bi morala zagotavljati, da so vsi udeleženci na trgu v razumni meri zadovoljni, in 
preprečevati utrjevanje prevladujočih položajev.

Predlog spremembe 333
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za upravljanje 

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
lahko določi pravila in mehanizme za 
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in dodeljevanje zmogljivosti. Pravila 
zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 
upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do trgovanja 
s pridobljenimi zmogljivostmi na 
sekundarnem trgu. Regulativni organ pri 
ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) in 
(e) tega člena upošteva rezultate postopka 
tega dodeljevanja zmogljivosti.

upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti. 
Pravila lahko zahtevajo, da se vse 
potencialne uporabnike infrastrukture 
povabi, da navedejo svoje interese pri 
pridobivanju zmogljivosti, preden se 
zmogljivosti dodelijo, tudi če gre za lastno 
rabo. Regulativni organ lahko zahteva, da 
pravila upravljanja prezasedenosti 
vključujejo obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu, in da so 
uporabniki naprav upravičeni do trgovanja 
s pridobljenimi zmogljivostmi na 
sekundarnem trgu. Regulativni organ lahko
pri ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) 
in (e) upošteva rezultate postopka tega 
dodeljevanja zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Odprti razpisni postopki (ali primerljivipostopki) so pomembno orodje pri ocenjevanju tržnih 
potreb glede velikosti projektov in posledičnega dodeljevanja zmogljivosti, vendar ti lahko 
predstavljajo takšne stroške, ki spodkopavajo izvedljivost nekaterih projektov. Če nacionalni 
regulativni organ meni, da bi odprti razpisni postopek ogrozil izvedljivost projekta, mi ni 
treba zahtevati od vlagatelja v projekt, naj izpelje tak postopek.

Predlog spremembe 334
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Regulativni organ Komisiji takoj po 
prejemu posreduje kopije vseh zahtev za 
izvzetje. Pristojni organ Komisijo 
nemudoma seznani z odločitvijo in z vsemi 
ustreznimi informacijami, ki se nanašajo 
nanjo. Ti podatki se lahko predložijo 
Komisiji v obliki povzetka, ki Komisiji 
omogoča sprejeti upravičeno odločitev. 

4. Regulativni organ Komisiji takoj po 
prejemu posreduje kopije vseh zahtev za 
izvzetje. Pristojni organ Komisijo 
nemudoma seznani z odločitvijo in z vsemi 
ustreznimi informacijami, ki se nanašajo 
nanjo. Ti podatki se lahko predložijo 
Komisiji v obliki povzetka, ki Komisiji 
omogoča sprejeti upravičeno odločitev, ta 
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Podatki naj zlasti vsebujejo: lahko v primeru odločitev, ki jih izda 
Agencija v skladu z odstavkom 3, ocenjuje 
zgolj njihov učinek na pravila Skupnosti o 
konkurenci. Podatki naj zlasti vsebujejo:

Or. en

Obrazložitev

Svet evropskih energetskih regulatorjev (CEER) pozdravlja predlog, da se Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) pooblasti za odločanje o izvzetjih, vendar 
Komisija ne bi smela revidirati njenih odločitev, razen kar zadeva izpolnjevanje pravil o 
konkurenci. ACER bi moral biti sposoben sprejemati neodvisne odločitve glede izvzetij od 
primera do primera, brez nadzora Komisije.

Predlog spremembe 335
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podroben opis razlogov, na podlagi 
katerih je regulativni organ odobril 
izvzetje, vključno s finančnimi podatki, ki 
utemeljujejo potrebo po izvzetju;

(a) podroben opis razlogov, na podlagi 
katerih je regulativni organ odobril ali 
zavrnil izvzetje skupaj s sklicevanjem na 
določen člen, na katerem temelji ta 
odločitev, vključno s finančnimi podatki, ki 
utemeljujejo potrebo po izvzetju;

Or. en

Obrazložitev

Obveznost nacionalnega regulativnega organa bi morala biti, da pojasni tudi zavrnitev 
izvzetja, ne le njegovo odobritev. S pojasnilom, ki bo povezano s konkretnimi členi in ne le z 
izvzetjem na splošno, bo sklepanje, ki ga predloži nacionalni regulativni organ, bolj jasno.
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Predlog spremembe 336
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podroben opis razlogov, na podlagi 
katerih je regulativni organ odobril 
izvzetje, vključno s finančnimi podatki, ki 
utemeljujejo potrebo po izvzetju;

(a) podroben opis razlogov z navedbo 
zadevnih členov, na podlagi katerih je 
regulativni organ odobril izvzetje, vključno 
s finančnimi podatki, ki utemeljujejo 
potrebo po izvzetju;

Or. en

Obrazložitev

Pri vsakem členu so mogoči razlogi za izvzetje povsem različni. Le najbolj nujna izvzetja bi 
morala biti odobrena in zato bi moralo biti vsako od njih utemeljeno ločeno, pri čemer se na 
primer prikaže mehanizme, s katerimi izvzetje okrepi konkurenco ali zakaj je izvzetje 
neobhodno, da bi bila infrastruktura sposobna preživeti.

Predlog spremembe 337
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opravljeno analizo vpliva odobrenega 
izvzetja na konkurenco in učinkovito 
delovanje notranjega trga s plinom;

(b) opravljeno analizo vpliva odobrenega 
izvzetja na konkurenco in učinkovito 
delovanje notranjega trga s plinom, zlasti 
razloge, na podlagi katerih bo izvzetje 
okrepilo konkurenco, z navedbo zadevnih 
členov;

Or. en
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Obrazložitev

Pri vsakem členu so mogoči razlogi za izvzetje povsem različni. Le najbolj nujna izvzetja bi 
morala biti odobrena in zato bi moralo biti vsako od njih utemeljeno ločeno, pri čemer se na 
primer prikaže mehanizme, s katerimi izvzetje okrepi konkurenco ali zakaj je izvzetje 
neobhodno, da bi bila infrastruktura sposobna preživeti.

Predlog spremembe 338
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 4 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ea) pravila za upravljanje z 
zmogljivostmi, ki so bila določena.“

Or. en

Obrazložitev

Z vključitvijo točke (ea) se dodatno pojasnijo naloge nacionalnega regulativnega organa. 

Predlog spremembe 339
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 4 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ea) dodatne zmogljivosti, ki so dostopne
tretjim strankam, kar koristi prosti 
trgovini v evropskem notranjem trgu, če 
se izvzetje nanaša na povezovalne 
plinovode.“

Or. en
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Obrazložitev

Pri vsaki novi infrastrukturi je element, ki resnično spodbuja konkurenco, njena odprtost 
zmogljivosti ali storitev za tretje stranke, ostalo daje prednost izključno eni družbi.

Predlog spremembe 340
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
zadevnega regulativnega organa zahteva, 
da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi 
izvzetja. Ta rok začne teči na dan po 
prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni 
rok se lahko podaljša za dva meseca, če 
Komisija potrebuje dodatne informacije. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
popolnih dodatnih podatkov. Dvomesečni 
rok se lahko tudi podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa. Če se 
zahtevani podatki ne predložijo v roku, 
predpisanem v zahtevku, se šteje, da je 
uradno obvestilo preklicano, razen če se 
pred iztekom ta rok podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa ali če 
regulativni organ Komisijo z ustrezno 
utemeljeno izjavo obvesti, da je po 
njegovem mnenju uradno obvestilo 
popolno.

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
zadevnega regulativnega organa zahteva, 
da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi 
izvzetja. Če je zadevna infrastruktura na 
ozemlju več držav članic, Komisiji ni 
potrebno preveriti odločitve Agencije.

Regulativni organ ravna v skladu z 
odločitvijo Komisije o spremembi ali 
preklicu odločitve o izvzetju v roku štirih 
tednov in o tem obvesti Komisijo.
Komisija poskrbi za zaupnost komercialno 
občutljivih podatkov.
Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
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infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati. 

infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati. 

Or. de

Obrazložitev

Izvirno besedilo direktive brez potrebe podaljšuje proces odobritve izvzetja ter vlagatelja 
izpostavlja prevelikim pravnim in regulativnim tveganjem. Kratek rok, ki ga je Komisija 
določila za proces odločanja o odobritvi izvzetja, ni sprejemljiv, saj v večini držav članic 
načrtovanje gradnje in gradbena zakonodaja povzročijo časovne zamike do 10–15 let, ki 
pretečejo med načrtovanjem in izgradnjo infrastrukture.

Predlog spremembe 341
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
zadevnega regulativnega organa zahteva, 
da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi 
izvzetja. Ta rok začne teči na dan po 
prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni 
rok se lahko podaljša za dva meseca, če 
Komisija potrebuje dodatne informacije. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
popolnih dodatnih podatkov. Dvomesečni 
rok se lahko tudi podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa. Če se 
zahtevani podatki ne predložijo v roku, 
predpisanem v zahtevku, se šteje, da je 
uradno obvestilo preklicano, razen če se 
pred iztekom ta rok podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa ali če 
regulativni organ Komisijo z ustrezno 
utemeljeno izjavo obvesti, da je po 
njegovem mnenju uradno obvestilo 
popolno.

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
zadevnega regulativnega organa zahteva, 
da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi 
izvzetja. Ta rok začne teči na dan po 
prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni 
rok se lahko podaljša za dodaten mesec, če 
Komisija potrebuje dodatne informacije. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
popolnih dodatnih podatkov. Če se 
zahtevani podatki ne predložijo v roku, 
predpisanem v zahtevku, se šteje, da je 
uradno obvestilo preklicano, razen če se 
pred iztekom ta rok podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa ali če 
regulativni organ Komisijo z ustrezno 
utemeljeno izjavo obvesti, da je po 
njegovem mnenju uradno obvestilo 
popolno.
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Or. en

Predlog spremembe 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
zadevnega regulativnega organa zahteva, 
da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi 
izvzetja. Ta rok začne teči na dan po 
prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni 
rok se lahko podaljša za dva meseca, če 
Komisija potrebuje dodatne informacije. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
popolnih dodatnih podatkov. Dvomesečni 
rok se lahko tudi podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa. Če se 
zahtevani podatki ne predložijo v roku, 
predpisanem v zahtevku, se šteje, da je 
uradno obvestilo preklicano, razen če se 
pred iztekom ta rok podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa ali če 
regulativni organ Komisijo z ustrezno 
utemeljeno izjavo obvesti, da je po 
njegovem mnenju uradno obvestilo 
popolno.

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
zadevnega regulativnega organa zahteva, 
da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi 
izvzetja. Ta rok začne teči na dan po 
prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni 
rok se lahko podaljša za dva meseca, če 
Komisija potrebuje dodatne informacije. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
popolnih dodatnih podatkov. Dvomesečni 
rok se lahko tudi podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa. Če se 
zahtevani podatki ne predložijo pred 
iztekom morebitnega takšnega 
podaljšanega roka ali rok pred iztekom ni 
bil dodatno podaljšan s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa ali če 
regulativni organ ne obvesti Komisije z 
ustrezno utemeljeno izjavo, da je po 
njegovem mnenju uradno obvestilo 
popolno, se obvestilo kljub temu šteje za 
popolno.

Or. it

Obrazložitev

Načelo, da bi bilo treba odločitev o izvzetju šteti za razveljavljeno, če nacionalni organ ne 
pošlje Komisiji zahtevane dokumentacije do določenega roka, je nevzdržno. Če bi se to 
ohranilo, bi postopek odobritve postal bolj negotov, saj bi morala dokumentacijo poslati 
tretja stranka, nad katero prosilec za izvzetje nima nadzora.
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Predlog spremembe 343
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija odloči, da od 
zadevnega regulativnega organa zahteva, 
da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi 
izvzetja. Ta rok začne teči na dan po 
prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni 
rok se lahko podaljša za dva meseca, če 
Komisija potrebuje dodatne informacije. 
Ta rok začne teči na dan po prejemu 
popolnih dodatnih podatkov. Dvomesečni 
rok se lahko tudi podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa. Če se 
zahtevani podatki ne predložijo v roku, 
predpisanem v zahtevku, se šteje, da je 
uradno obvestilo preklicano, razen če se 
pred iztekom ta rok podaljša s soglasjem 
Komisije in regulativnega organa ali če 
regulativni organ Komisijo z ustrezno 
utemeljeno izjavo obvesti, da je po 
njegovem mnenju uradno obvestilo 
popolno.

5. V dveh mesecih od prejema uradnega 
obvestila se lahko Komisija ob 
upoštevanju pravil o konkurenci odloči, 
da od zadevnega regulativnega organa 
zahteva, da spremeni ali razveljavi sklep o 
odobritvi izvzetja. Ta rok začne teči na dan 
po prejemu uradnega obvestila. 
Dvomesečni rok se lahko podaljša za dva 
meseca, če Komisija potrebuje dodatne 
informacije. Ta rok začne teči na dan po 
prejemu popolnih dodatnih podatkov. 
Dvomesečni rok se lahko tudi podaljša s 
soglasjem Komisije in regulativnega 
organa. Če se zahtevani podatki ne 
predložijo v roku, predpisanem v zahtevku, 
se šteje, da je uradno obvestilo preklicano, 
razen če se pred iztekom ta rok podaljša s 
soglasjem Komisije in regulativnega 
organa ali če regulativni organ Komisijo z 
ustrezno utemeljeno izjavo obvesti, da je 
po njegovem mnenju uradno obvestilo 
popolno.

Or. en

Obrazložitev

Svet evropskih energetskih regulatorjev (CEER) pozdravlja predlog, da se Agencijo za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) pooblasti za odločanje o izvzetjih, vendar 
Komisija ne bi smela revidirati njenih odločitev, razen kar zadeva izpolnjevanje pravil o 
konkurenci. ACER bi moral biti sposoben sprejemati neodvisne odločitve glede izvzetij od 
primera do primera, brez nadzora Komisije.
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Predlog spremembe 344
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih 
letih, če infrastruktura do takrat še ne 
začne obratovati.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih 
letih, če infrastruktura do takrat še ne 
začne obratovati.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za večje infrastrukturne projekte, kot so povezovalni vodi, terminali ali skladiščni objekti za 
utekočinjen zemeljski plin, so običajno značilni dolgi časovni roki (na primer zaradi 
zapletenih postopkov načrtovanja in pridobivanja dovoljenj), ki lahko dodobra presegajo 
časovne omejitve iz predlaganega besedila. Uporaba klavzule o časovni omejitvi, ki bo 
spremenila pogoje pri odobreni naložbeni zadevi, bo zato znatno povečala tveganje za 
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podjetja plinskega gospodarstva, ki že sicer nosijo veliko tveganje, in bo tako ustvarila nove 
ovire.

Predlog spremembe 346
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih 
letih, če infrastruktura do takrat še ne 
začne obratovati.

Uveljavi se pregleden in strog pritožbeni 
postopek proti odločitvam o izvzetju, ki jih 
sprejme regulativni organ v skladu s tem 
členom. Pogojev odobritve izvzetja, ki se 
dovoli v skladu s tem členom, se ne 
spreminja retroaktivno brez dogovora 
vseh zadevnih strank.

Or. en

Predlog spremembe 347
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih letih,
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati.

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati, če se izgradnja 
infrastrukture ne začne v dveh letih po 
pridobitvi vseh potrebnih sklepov in 
odobritev nacionalnih ali regionalnih 
organov. Prav tako odločitev Komisije 
preneha veljati, če infrastruktura ne začne 
obratovati v petih letih po pridobitvi vseh 
nacionalnih in regionalnih sklepov in 
odobritev. Če je izgradnja obsežne 
infrastrukture odložena zaradi 
nepredvidenih okoliščin, mora to vlagatelj 
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sporočiti ustreznemu regulativnemu 
organu in lahko zaprosi za primerno 
podaljšanje zgoraj omenjenega roka.

Or. de

Obrazložitev

Izvirno besedilo direktive brez potrebe podaljšuje proces odobritve izvzetja ter vlagatelja 
izpostavlja prevelikim pravnim in regulativnim tveganjem. Kratek rok, ki ga je Komisija 
določila za proces odločanja o odobritvi izvzetja, ni sprejemljiv, saj v večini držav članic 
načrtovanje gradnje in gradbena zakonodaja povzročijo časovne zamike do 10–15 let, ki 
pretečejo med načrtovanjem in izgradnjo infrastrukture.

Predlog spremembe 348
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih 
letih, če infrastruktura do takrat še ne 
začne obratovati.

Odločitev Komisije o izvzetju preneha 
veljati, če infrastruktura ne začne 
obratovati pet let po tem, ko so bile izdane 
vse nacionalne in regionalne odločitve in 
odobritve. Če je gradnja velikega 
infrastrukturnega objekta zapoznela 
zaradi nepredvidenih okoliščin, vlagatelj 
obvesti zadevni nacionalni regulativni 
organ in lahko zaprosi za ustrezno 
podaljšanje omenjenega roka.

Or. en

Obrazložitev

Naložba v velik infrastrukturni projekt prinaša ogromno tveganje za vlagatelje. Izguba 
izvzetja, po tem ko je Komisija podala svojo odločitev, prinaša nepredvidene negotovosti, saj 
se na lokalni ali celo regionalni ravni zahtevajo druge odobritve. Poleg tega bi utegnila 
gradnja infrastrukture zamujati zaradi tehničnih težav ali težav s topografijo. Na te težave se 
je treba ustrezno odzvati in o njih razpravljati z zadevnim regulativnim organom.
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Predlog spremembe 349
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih 
letih, če infrastruktura do takrat še ne 
začne obratovati.

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije se pregleda po petih letih.

Or. en

Obrazložitev

Za večje infrastrukturne projekte, kot so povezovalni vodi, terminali ali skladiščni objekti za 
utekočinjen zemeljski plin, so običajno značilni dolgi časovni roki (na primer zaradi 
zapletenih postopkov načrtovanja in pridobivanja dovoljenj), ki lahko dodobra presegajo 
časovne omejitve iz predlaganega besedila. Uporaba predlagane klavzule o časovni omejitvi, 
ki bo spremenila pogoje pri odobreni naložbeni zadevi, bo zato znatno povečala tveganje za 
podjetja plinskega gospodarstva, ki že sicer nosijo veliko tveganje, in bo tako ustvarila nove 
ovire.

Predlog spremembe 350
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po petih letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne. Ta rok lahko 
Komisija podaljša, če je mogoče dokazati, 
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obratovati. da je, kljub vsem razumnim 
prizadevanjem za pravočasen začetek 
gradbenih del, prišlo do zamude zaradi 
posebnih razlogov.

Or. en

Obrazložitev

Odobritev odločitve o izvzetju, ki jo sprejme Komisija, ne bi smela biti časovno omejena. 
Upravljavci omrežij zelo pogosto ne morejo uresničiti projektov po načrtovanih terminskih 
načrtih, zaradi razlogov, na katere ne morejo vplivati (na primer pritožba pred sodiščem v 
zvezi z zahtevami po dovoljenju EIA).

Predlog spremembe 351
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati.

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po petih letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, razen če 
vlagatelj lahko dokaže, da so to zamudo 
povzročile tretje stranke, nad katerimi 
nima nadzora. Komisija se pri izvajanju 
svojih pristojnosti iz tega člena poprej 
posvetuje z Agencijo. 

Or. en

Obrazložitev

Odobritev odločitve o izvzetju, ki jo sprejme Komisija, bi morala biti omejena le na pet let, saj 
je za razvoj velikih infrastrukturnih programov potrebno več kot dve leti časa. Odobritev 
izvzetja ne izgubi veljavnosti, tudi če se gradnja ni začela v roku petih let, zaradi razlogov, na 
katere vpliva tretja stranka.
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Predlog spremembe 352
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati.

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po treh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po sedmih
letih, če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati.

Or. ro

Obrazložitev

Na splošno lahko dokončanje infrastrukturnega projekta velikih razsežnosti v sektorju plina, 
ki prečka več držav, traja več kot pet let. Zato je petletni rok, po katerem bi odločitve o 
izvzetju v primeru nedelovanja infrastrukture prenehale veljati, pretirano kratek.

Predlog spremembe 353
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati.

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati, razen če je to, da se izgradnja 
še ni začela ali da infrastruktura še ni 
začela delovati, posledica okoliščin, na 
katere oseba, ki ji je bilo izvzetje 
odobreno, nima vpliva.
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Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oćitno zaželeno, da stranke, ki pridobijo izvzetje, čim hitreje po njegovi odobritvi 
zgradijo infrastrukturo, za katero so prejele to izvzetje, bi samodejno prenehanje veljavnosti 
izvzetja, ker se gradnja infrastrukture še ni začela ali infrastruktura še ni začela delovati 
zaradi okoliščin, na katere razvijalci projektov ne morejo vplivati, predstavljalo veliko 
tveganje za potencialne razvijalce infrastrukture. S tem se odpravi zaviralni učinek na 
naložbe.

Predlog spremembe 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Pogojev za odobritev izvzetja, ki se 
dovoli v skladu s tem členom, se ne 
spreminja retroaktivno brez dogovora 
vseh zadevnih strank.“

Or. en

Obrazložitev

Pogojev za odobritev izvzetja ne bi smeli spreminjati retroaktivno, razen če se s tem strinjajo 
stranke, ki sodelujejo pri odobritvi izvzetja (imetnik izvzetja, nacionalni regulativni organ in 
Komisija).

Predlog spremembe 355
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko sprejme smernice za 
uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi 
postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije bi omejil vpliv parlamenta in iz zakonodajnega postopka 
umaknil odločitve, ki so bistvenega pomena. Pravila o odobritvi izvzetja nove infrastrukture iz 
pravil za regulirani dostop in predpisov o ločevanju so preveč pomembna, da bi bila 
označena kot „tehnična“ ali „neodločilna“. Zaradi tega se morajo vse spremembe tega člena 
obravnavati v običajnem postopku odločanja in ne v postopku komitologije.

Predlog spremembe 356
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko sprejme smernice za 
uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi 
postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 357
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko sprejme smernice za 
uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi
postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

6. Komisija lahko spremeni smernice za 
uporabo pogojev iz odstavka 1 in postopek 
za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice v rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 358
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6a. Pri izvajanju svojih pooblastil v 
skladu s tem členom se Komisija poprej 
posvetuje z Agencijo.“

Or. en

Obrazložitev

Pristojnost za odločanje o izvzetju čezmejnih infrastruktur se ne sme prenesti na Agencijo, ker 
bi sicer regulatorji iz držav, ki jih to ne zadeva, znotraj Agencije vplivali na izid odločitev o 
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izvzetjih. Primeri iz preteklosti kažejo, da nacionalni regulatorji zelo pogosto upoštevajo 
nacionalni interes. Poleg tega – v luči zadeve 9/56 Meroni [1958] SES 133 pred Sodiščem 
evropskih skupnosti – pristojnosti za sprejemanje odločitev, ki vključujejo presojo, ne smejo 
biti dodeljene organom, ki niso predvideni v pogodbah.

Predlog spremembe 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Article 24 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V členu 24(1) se točka (b) nadomesti 
z naslednjim:
„(b) vsak tovrstni upravičeni odjemalec 
na njihovem ozemlju, ki ga po 
neposrednem vodu oskrbuje podjetje 
plinskega gospodarstva ali odjemalci.“

Or. en

Obrazložitev

Plinovod, ki povezuje podjetje plinskega gospodarstva z upravičenim odjemalcem, lahko 
obstaja tudi med odjemalcem in upravičenim odjemalcem. V tem primeru slednji ni 
neposredno povezan s plinskim distribucijskim omrežjem, ampak posredno, prek drugega 
odjemalca. Predlog spremembe omogoča državam članicam, da zagotovijo, da odjemalec, ki 
se nahaja med distribucijskim sistemom in drugim odjemalcem, ni obremenjen z običajnimi 
obveznostmi upravljavcev distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe 360
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da ima regulativni organ pravno (a) da ima regulativni organ pravno 
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osebnost, proračunsko neodvisnost ter 
zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih dolžnosti;

osebnost, finančno neodvisnost ter 
zadostne človeške in finančne vire za 
opravljanje svojih dolžnosti;

Or. en

Obrazložitev

Petletni mandat nacionalnega regulatorja bi moral biti obnovljiv enkrat zaradi dolgoročne 
narave in potrebe po stabilnosti energetskega trga. Daljših mandatov se ne bi smelo 
obnavljati.

Predlog spremembe 361
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in največ deset let; vsako 
imenovanje za zgolj petletni mandat se 
lahko obnovi enkrat, medtem ko ni 
mogoče obnoviti nobenega imenovanja za 
daljši mandat. Upravni organ se lahko še 
pred koncem mandata razreši funkcije le, 
če ne izpolnjuje več pogojev iz tega člena 
ali če je storil hujšo kršitev.

Or. en

Obrazložitev

Petletni mandat nacionalnega regulatorja bi moral biti obnovljiv enkrat zaradi dolgoročne 
narave in potrebe po stabilnosti energetskega trga. Daljših mandatov se ne bi smelo 
obnavljati.
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Predlog spremembe 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in največ deset let; vsako 
imenovanje za zgolj petletni mandat se 
lahko obnovi enkrat, medtem ko ni 
mogoče obnoviti nobenega imenovanja za 
daljši mandat. Upravni organ se lahko še 
pred koncem mandata razreši funkcije le, 
če ne izpolnjuje več pogojev iz tega člena 
ali če je storil hujšo kršitev.

Or. en

Obrazložitev

Petletni mandat nacionalnega regulatorja bi moral biti obnovljiv enkrat zaradi dolgoročne 
narave in potrebe po stabilnosti energetskega trga. Daljših mandatov se ne bi smelo 
obnavljati.

Predlog spremembe 363
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev. 

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga je mogoče obnoviti 
le enkrat, ali do deset let in ga ni mogoče 
več obnoviti. Upravni organ se lahko še 
pred koncem mandata razreši funkcije le, 
če ne izpolnjuje več pogojev iz tega člena 
ali če je storil hujšo kršitev.
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Or. de

Obrazložitev

Če traja mandat vsaj pet let, potem mora obstajati možnost enkratnega podaljšanja za 
nadaljnjih pet let.

Predlog spremembe 364
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 
Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja pet let in ga je mogoče obnoviti le 
enkrat, ali do deset let in ga ni mogoče več 
obnoviti. Upravni organ se lahko še pred 
koncem mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

Or. de

Obrazložitev

Če traja mandat nacionalnega regulativnega organa vsaj pet let, potem mora obstajati 
možnost podaljšanja za nadaljnjih vsaj pet let, saj trg s plinom na splošno zahteva dolgoročne 
odločitve in določeno stabilnost. Daljših mandatov se ne bi smelo obnavljati.

Predlog spremembe 365
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – odstavek 3 – točka (b)



PE404.544v01-00 66/104 AM\715225SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega 
organa traja vsaj pet let in ga ni mogoče 
obnoviti. Upravni organ se lahko še pred 
koncem mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

(b) da se predsednike in podpredsednike 
imenuje za določen čas vsaj petih let in da 
je ta mandat mogoče obnoviti enkrat ter 
da se jih lahko še pred koncem njihovega
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjujejo več pogojev iz tega člena ali 
če so storili hujšo kršitev.

Or. ro

Obrazložitev

Imenovanja za pet bi se morala izvajati le na najvišji upravni ravni organa, torej na ravni, ki 
jo običajno zasedata predsednik in podpredsednik. V teh primerih bi moralo biti mogoče 
obnoviti mandat, vendar le enkrat. Javnim uslužbencem bi bilo treba omogočiti nadaljevanje 
njihove poklicne poti v instituciji, pod pogojem, da ne obstajajo razlogi proti temu in da sami 
ne želijo zapustiti institucije.

Predlog spremembe 366
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – 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, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).“

Or. en
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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 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24a – 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, katerih namen 
je sprememba nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).“

Or. en

(Doda se nov odstavek po odstavku 3 člena 22a Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Petletni mandat nacionalnega regulatorja bi moral biti obnovljiv enkrat zaradi dolgoročne 
narave in potrebe po stabilnosti energetskega trga. Daljših mandatov se ne bi smelo 
obnavljati.

Predlog spremembe 368
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri opravljanju regulativnih nalog,
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Za zagotavljanje učinkovite in 
neizkrivljene konkurence pri oskrbi ş 
plinom in za zagotavljanje dolgoročno 
zastavljenega, zmogljivega in zanesljivega
delovanja omrežij zemeljskega plina se 
omrežja zemeljskega plina regulirajo. Če 
za opravljanje nalog, določenih v tej 
direktivi, niso pristojni drugi nacionalni 
organi, zlasti organi, pristojni za 
konkurenco, sprejme regulativni organ vse 
potrebne ukrepe, da se dosežejo naslednji 
cilji:

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega 
in okoljsko trajnostnega notranjega trga s 
plinom v Skupnosti ter učinkovito 
odpiranje trga za vse odjemalce in 
dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativnimi
organi drugih držav članic in Komisijo;
(b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a);

(b) razvoj konkurenčnih in pravilno 
delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a), na podlagi 
ustreznih čezmejnih struktur, ki bodo 
omogočale dostop in uporabo omrežja;

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
zemeljskim plinom med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili
neoviran pretok zemeljskega plina v 
Skupnosti;

(c) razvoj ustreznih zmogljivosti za 
čezmejni prenos, da bi zadostili 
povpraševanju, spodbujali integracijo 
nacionalnih trgov za odpravo omejitev pri 
trgovanju z zemeljskim plinom med 
državami članicami in zagotovili primerno 
raven zmogljivosti znotraj regije in po 
potrebi znotraj sosednjih regij, ki bo 
primerna za razvoj učinkovite 
konkurence;

(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;
(e) zagotavljanje ustreznih spodbud za (e) zagotavljanje ustreznih spodbud za 
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upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

upravljavce omrežij, kratkoročno in 
dolgoročno, da bi povečali učinkovitost 
omrežij in spodbujali integracijo trgov;

(f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in 
spodbujanje učinkovite konkurence v 
sodelovanju z organi, pristojnimi za 
konkurenco.

(f) zagotavljanje zgodnjega vključevanja 
uporabnikov omrežja.

Or. de

Obrazložitev

Logično je treba zagotavljanje učinkovitega delovanja trga in dejanske konkurence postaviti 
na začetek kataloga nalog. Dodelitev okoljskih nalog predstavlja tujek v okviru predpisov 
notranjega trga. Zaradi tega je treba katalog ciljev prečistiti. Premisliti je treba, če ne bi 
veljalo namesto tega v uvodnih izjavah omeniti zeleni paket Komisije EU in druge zadevne 
pravne akte.

Predlog spremembe 369
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da 
se dosežejo naslednji cilji:

Pri opravljanju regulativnih nalog, 
določenih v tej direktivi, sprejme 
regulativni organ, če za izvajanje nalog, 
določenih v tej direktivi, niso pristojni 
drugi nacionalni organi, zlasti organi, 
pristojni za konkurenco, vse potrebne 
ukrepe, da se dosežejo naslednji cilji:

Or. de

Obrazložitev

Tudi regulativni organi bi se morali osredotočiti na zagotavljanje dolgoročno zastavljenega, 
zmogljivega in zanesljivega delovanja energetskih distribucijskih omrežij. Nadalje je 
potrebno razmejiti pristojnosti med regulativnimi organi in organi, pristojnimi za 
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konkurenco.

Predlog spremembe 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga s 
plinom v Skupnosti ter učinkovito 
odpiranje trga za vse odjemalce in 
dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativnimi 
organi drugih držav članic in Komisijo;

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga s 
plinom v Skupnosti ter učinkovito 
odpiranje trga za vse odjemalce in 
dobavitelje v Skupnosti, z zagotavljanjem, 
da imajo odjemalci od tega koristi v 
smislu izbire, cene in kakovosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativnimi 
organi drugih držav članic in Komisijo;

Or. en

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba, da bi moralo odprtje trga privesti do koristi za končne uporabnike, 
tako potrošnike kot industrijske uporabnike. Odprtje trga ne bi smelo biti samo sebi namen, 
temveč bi moralo privesti do koristi kar zadeva izbiro, kakovosti in cene. Ta predlog 
spremembe poleg tega podrobno določa, da bi morale biti te koristi v obliki izbire, cene in 
kakovosti storitev.

Predlog spremembe 371
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga s 

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga 
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plinom v Skupnosti ter učinkovito 
odpiranje trga za vse odjemalce in 
dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativnimi 
organi drugih držav članic in Komisijo;

plinom v Skupnosti ter učinkovito 
odpiranje trga za vse odjemalce in 
dobavitelje v Skupnosti, v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, regulativnimi 
organi drugih držav članic in Komisijo, ter 
zagotavljanje dolgoročno zastavljenega, 
zmogljivega in zanesljivega delovanja 
energetskih distribucijskih omrežij;

Or. de

Obrazložitev

Tudi regulativni organi bi se morali osredotočiti na zagotavljanje dolgoročno zastavljenega, 
zmogljivega in zanesljivega delovanja energetskih distribucijskih omrežij. Nadalje je 
potrebno razmejiti pristojnosti med regulativnimi organi in organi, pristojnimi za 
konkurenco.

Predlog spremembe 372
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
zemeljskim plinom med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok zemeljskega plina v 
Skupnosti;

(c) odprava regulativnih omejitev pri 
trgovanju z zemeljskim plinom med 
državami članicami, vključno z razvojem 
ustreznih zmogljivosti za čezmejni prenos, 
da bi zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok zemeljskega plina v 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi bi si morali prizadevati za odpravo regulativnih omejitev za 
trgovino z naravnim plinom po EU. Medtem ko utegnejo imeti organi nekaj vpliva, pa nimajo 
pristojnosti, da bi odpravili druge omejitve, na primer pravne ali pogodbene.
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Predlog spremembe 373
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odprava omejitev pri trgovanju z 
zemeljskim plinom med državami 
članicami, vključno z razvojem ustreznih 
zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi 
zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok zemeljskega plina v 
Skupnosti;

(c) odprava morebitnih omejitev pri 
trgovanju z zemeljskim plinom med 
državami članicami, vključno z razvojem 
ustreznih zmogljivosti za čezmejni prenos, 
da bi zadostili povpraševanju, spodbujali 
integracijo nacionalnih trgov in omogočili 
neoviran pretok zemeljskega plina v 
Skupnosti;

Or. de

Obrazložitev

Tudi regulativni organi bi se morali osredotočiti na zagotavljanje dolgoročno zastavljenega, 
zmogljivega in zanesljivega delovanja energetskih distribucijskih omrežij. Nadalje je 
potrebno razmejiti pristojnosti med regulativnimi organi in organi, pristojnimi za 
konkurenco.

Predlog spremembe 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – 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 

(d) zagotavljanje razvoja varnih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti in
proaktivnega vključevanja tako velikega 
obsega obnovljivih virov kot 
decentralizirane proizvodnje energije, 
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inovativnih tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij;

ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, 
da bodo lahko zadostili temu
povpraševanju;

Or. en

Obrazložitev

Obnovljive in decentralizirane vire energije je treba zelo dejavno spodbujati in to mora biti 
jasen politični cilj regulativnih organov.

Predlog spremembe 375
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – 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, ob 
upoštevanju 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;

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo upoštevati energetsko učinkovitost, obnovljive vire 
energije in nizkoogljično tehnologijo, ni pa jim treba dodeliti tudi izrecne naloge za njihovo 
spodbujanje, ker bi bilo to v navzkrižju z njihovo vlogo gospodarskih regulatorjev (in 
regulatorjev konkurence). 
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Predlog spremembe 376
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotavljanje učinkovitega delovanja 
njihovega nacionalnega trga in spodbujanje 
učinkovite konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco.

(f) zagotavljanje koristi za odjemalce prek 
učinkovitega delovanja njihovega 
nacionalnega trga in spodbujanje 
učinkovite konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje učinkovite konkurence ne sme biti samo po sebi cilj, temveč mora biti usmerjeno 
k interesom odjemalcev, torej večji izbiri, nižjim cenam in kakovostnejšim storitvam.

Predlog spremembe 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(fa) zagotavljanje, da imajo odjemalci, 
tudi tisti, ki trpijo pomanjkanje energije, 
od tega koristi v smislu izbire, cene in 
kakovosti.“

Or. en

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba, da bi moralo odprtje trga privesti do koristi za končne uporabnike, 
tako potrošnike kot industrijske uporabnike. Odprtje trga ne bi smelo biti samo sebi namen, 
temveč bi moralo privesti do koristi glede izbire, kakovosti in cene. Ta predlog spremembe 
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poleg tega podrobno določa, da bi morale biti te koristi v obliki izbire, cene in kakovosti 
storitev.

Predlog spremembe 378
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24b – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(fa) zagotavljanje varstva potrošnikov, 
zlasti tistih, ki se jih šteje za ranljive, pa 
tudi dostopnost storitev oskrbe z 
zemeljskim plinom.“

Or. ro

Obrazložitev

Cilj direktive je odprtje trga, da bi se s povečanjem konkurence ponudile kakovostnejše in 
dostopnejše storitve. Zato je treba potrošnika umestiti v središče politike regulativnega 
organa.

Predlog spremembe 379
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Regulatorni organ ima naslednje naloge: 1. Regulativni organ ima brez poseganja v 
pristojnosti drugih nacionalnih 
regulativnih organov naslednje naloge:

Or. de
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Obrazložitev

Za omejitev pristojnosti regulativnih organov ter organov, pristojnih za konkurenco, prim. 
utemeljitev k predlogu spremembe v zvezi s členom 24b.

Predlog spremembe 380
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter, kjer je 
primerno, lastniki omrežij, pa tudi podjetja 
plinskega gospodarstva, izpolnjujejo 
obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva 
in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, 
vključno s čezmejnimi vprašanji;

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih,
distribucijskih in UZP omrežij in 
upravljavci skladišč ter, kjer je primerno, 
lastniki omrežij, pa tudi podjetja plinskega 
gospodarstva, izpolnjujejo obveznosti, ki 
jim jih nalagata ta direktiva in druga
zadevna zakonodaja Skupnosti, vključno s 
čezmejnimi vprašanji in ločevanjem, kjer 
je to primerno;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili nalogo regulativnih organov v zvezi z ločevanjem, 
ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja. Izrecna omemba te naloge ter verjetnost, da bo 
Agencija ta vidik preučila in Komisiji ali določenemu nacionalnemu organu izdala uradno 
mnenje, bosta v pomoč pri zagotavljanju usklajenosti.

Predlog spremembe 381
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (a)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in
distribucijskih omrežij ter, kjer je 
primerno, lastniki omrežij, pa tudi podjetja 
plinskega gospodarstva, izpolnjujejo 
obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva 
in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, 
vključno s čezmejnimi vprašanji;

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih,
distribucijskih in UZP omrežij in 
upravljavci skladišč ter, kjer je primerno, 
lastniki omrežij, pa tudi podjetja plinskega 
gospodarstva, izpolnjujejo obveznosti, ki 
jim jih nalagata ta direktiva in druga 
zadevna zakonodaja Skupnosti, vključno s 
čezmejnimi vprašanji in ločevanjem;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili nalogo regulativnih organov v zvezi z ločevanjem, 
ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja. Upravljavci UZP omrežij in skladišč ne bi 
smeli biti izključeni.

Predlog spremembe 382
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter, kjer je 
primerno, lastniki omrežij, pa tudi podjetja 
plinskega gospodarstva, izpolnjujejo 
obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva 
in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, 
vključno s čezmejnimi vprašanji;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) sodeluje z regulativnim organom ali 
organi držav članic in Agencijo pri 
čezmejnih vprašanjih, vključno z 
zagotavljanjem, da upravljavci prenosnih 
omrežij skupaj in solidarno zgradijo 
zadostne zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje njihovih prenosnih 
infrastruktur, da zadovoljijo učinkovite 
celostne ocene trga in izpolnijo merila 
zanesljivosti oskrbe s plinom, ne da bi pri 
tem razlikovali med dobavitelji v različnih
državah članicah;

Or. en

Obrazložitev

Regulativni nadzor upravljavcev prenosnih omrežij, bodisi tistih v javni lasti bodisi tistih v 
zasebni lasti, bo moral zagotavljati, da se pri odločitvah o naložbah in uporabi infrastrukture 
enakovredno upošteva odjemalce znotraj državnih meja in tiste v povezanih omrežjih. Glede 
tega je odstavek 1.b šibek. Pojasniti je treba glavni namen ali cilj sodelovanja med 
nacionalnimi regulativnimi organi.

Predlog spremembe 384
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodeluje z regulativnim organom ali 
organi držav članic pri čezmejnih 

(b) sodeluje z regulativnim organom ali 
organi držav članic pri čezmejnih 
vprašanjih, vključno z zagotavljanjem, da 
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vprašanjih; je med prenosnimi omrežji dovolj 
zmogljivosti za medsebojno povezovanje, 
da je zagotovljena učinkovita celostna 
ocena trga in se izpolnjujejo merila 
zanesljivosti oskrbe s plinom, ne da bi se 
pri tem razlikovalo med dobavitelji v 
različnih državah članicah;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili enega glavnih ciljev tega sodelovanja, in sicer da 
je treba pri odločitvah o naložbah in uporabi infrastrukture enakovredno obravnavati 
uporabnike znotraj državnih meja in tiste v povezanih omrežjih.

Predlog spremembe 385
Edit Herczog

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodeluje z regulativnim 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.
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Predlog spremembe 386
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 387
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) spremlja izpolnjevanje zahtev glede 
ločevanja iz te direktive in druge zadevne 
zakonodaje Skupnosti ter preprečuje 
navzkrižno subvencioniranje med 
dejavnostmi prenosa, distribucije, 
skladiščenja, UZP in dobave;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili nalogo regulativnih organov v zvezi z ločevanjem, 
ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja.  Izrecna omemba te naloge ter verjetnost, da bo 
agencija ta vidik preučila in Komisiji ali določenemu nacionalnemu organu izdala uradno 
mnenje, bosta v pomoč pri zagotavljanju usklajenosti.
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Predlog spremembe 388
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) spremlja izpolnjevanje zahtev glede 
ločevanja iz te direktive in druge zadevne 
zakonodaje Skupnosti ter preprečuje 
navzkrižno subvencioniranje med 
dejavnostmi prenosa, distribucije, 
skladiščenja, UZP in dobave;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba dopolniti, da bi poudarili nalogo regulativnih organov v zvezi z ločevanjem, 
ki je eden ključnih elementov tretjega svežnja.

Predlog spremembe 389
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) preverja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnega omrežja in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnega omrežja glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz člena 2c 
Uredbe (ES) št. 1775/2005;

(f) preverja naložbene načrte upravljavcev 
prenosnega omrežja in v letnem poročilu 
zagotavlja oceno naložbenega načrta 
upravljavcev prenosnega omrežja glede 
skladnosti z vseevropskim 10-letnim 
načrtom za razvoj omrežja iz člena 2c 
Uredbe (ES) št. 1775/2005; naložbeni 
načrti upravljavcev prenosnega omrežja 
zagotovijo, da usposobljenost in število 
zaposlenih zadostujeta za izpolnjevanje 
storitvenih obveznosti; Za neizpolnjevanje 
naložbenega načrta se upravljavce 
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prenosnega omrežja 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 zaposleni lahko izpolnjujejo obveznosti javnih storitev iz te direktive.  
Vzpostaviti je treba učinkovite, primerne in odvračilne sankcije za podjetja plinskega 
gospodarstva, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremljanje varnosti in zanesljivosti 
omrežja ter pregledovanje pravil 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

Nekateri nacionalni regulativni organi so že zadolženi za spremljanje delovanja trga 
električne energije, tudi v zvezi s kakovostjo dobave in storitev, ki so jih deležni odjemalci, ki 
bodo tako imeli resnične koristi od skladnih in preglednih predpisov.
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Predlog spremembe 391
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremljanje varnosti in zanesljivosti 
omrežja ter pregledovanje pravil 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 392
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremljanje varnosti in zanesljivosti 
omrežja ter pregledovanje pravil 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
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 393
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremljanje varnosti in zanesljivosti 
omrežja ter pregledovanje pravil glede 
varnosti in zanesljivosti omrežja;

(g) spremlja varnost in zanesljivost 
omrežja, določa ali potrjuje standarde in 
zahteve glede kakovosti storitve in dobave
ter pregleduje kakovost storitve in dobave
in pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Nekateri nacionalni regulativni organi so že zadolženi za spremljanje delovanja trga 
električne energije, tudi v zvezi s kakovostjo dobave in storitev, ki so jih deležni odjemalci, ki 
bodo tako imeli resnične koristi od skladnih in preglednih predpisov.

Predlog spremembe 394
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da podjetja plinskega 
gospodarstva izpolnjujejo obveznosti glede 
preglednosti;

(h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da upravljavci prenosnega 
omrežja izpolnjujejo obveznosti glede 
preglednosti;
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Or. en

Predlog spremembe 395
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da podjetja plinskega 
gospodarstva izpolnjujejo obveznosti glede 
preglednosti;

(h) spremlja raven preglednosti in 
zagotavlja, da upravljavci omrežja
izpolnjujejo obveznosti glede preglednosti;

Or. de

Obrazložitev

Za omejitev pristojnosti regulativnih organov ter organov, pristojnih za konkurenco, prim. 
utemeljitev k predlogu spremembe v zvezi s členom 24b.

Predlog spremembe 396
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in 
maloprodaji, vključno z izmenjavo 
zemeljskega plina, cenami za 
gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki 
zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov 
in pritožbami gospodinjstev v standardni 
obliki, ter morebitno izkrivljanje ali 
omejevanje konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco, pri 

črtano
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čemer tem organom zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje zadevne 
primere;

Or. en

Predlog spremembe 397
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in 
maloprodaji, vključno z izmenjavo 
zemeljskega plina, cenami za 
gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki 
zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov 
in pritožbami gospodinjstev v standardni 
obliki, ter morebitno izkrivljanje ali 
omejevanje konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco, pri 
čemer tem organom zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje zadevne 
primere;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Za omejitev pristojnosti regulativnih organov ter organov, pristojnih za konkurenco, prim. 
utemeljitev k predlogu spremembe v zvezi s členom 24b.
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Predlog spremembe 398
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, 
vključno z izmenjavo zemeljskega plina, 
cenami za gospodinjstva, deležem 
odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, 
deležem odklopov in pritožbami 
gospodinjstev v standardni obliki, ter 
morebitno izkrivljanje ali omejevanje 
konkurence v sodelovanju z organi, 
pristojnimi za konkurenco, pri čemer tem 
organom zagotavlja potrebne informacije 
in jim posreduje zadevne primere;

(i) spremlja raven dejanske odprtosti trga 
in konkurence pri veleprodaji in 
maloprodaji, vključno z izmenjavo 
zemeljskega plina, cenami za 
gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki 
zamenjajo dobavitelja, ustreznimi 
predplačilnimi pogoji, ki odražajo 
dejansko porabo, deležem priklopov in
odklopov, stroški vzdrževanja in 
pritožbami gospodinjstev v standardni 
obliki, ter morebitno izkrivljanje ali 
omejevanje konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco, pri 
čemer tem organom zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje zadevne 
primere;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje večje izbire za potrošnike je potrebna usposobitev pristojnih organov za 
spremljanje večjega razpona cen in stroškov.

Predlog spremembe 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ia) spremlja pojav restriktivnih 
pogodbenih praks, vključno z določbami o 
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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

Možnost negospodinjskih odjemalcev, da izbirajo svoje dobavitelje, pri čemer jih ne 
omejujejo določbe o ekskluzivnosti, bo prispevala k razvoju konkurence na notranjem trgu. 

Predlog spremembe 400
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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

Možnost negospodinjskih odjemalcev, da izbirajo svoje dobavitelje, pri čemer jih ne 
omejujejo določbe o ekskluzivnosti, bo prispevala k razvoju konkurence na notranjem trgu.
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Predlog spremembe 401
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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

Možnost negospodinjskih odjemalcev, da izbirajo svoje dobavitelje, pri čemer jih ne 
omejujejo določbe o ekskluzivnosti, bo prispevala k razvoju konkurence na notranjem trgu.

Predlog spremembe 402
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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 
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organe za konkurenco;“

Or. en

Obrazložitev

Možnost negospodinjskih odjemalcev, da izbirajo svoje dobavitelje, pri čemer jih ne 
omejujejo določbe o ekskluzivnosti, bo prispevala k razvoju konkurence na notranjem trgu.

Predlog spremembe 403
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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 pogodbe v skladu z obstoječo 
zakonodajo Skupnosti.“

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 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (j)
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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 uvede sankcije v skladu s 
smernicami, ki jih oblikuje Agencija, če se 
dela brez utemeljenega razloga 
podaljšajo;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 405
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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 uvede sankcije v skladu s 
smernicami, ki jih oblikuje Agencija, če se 
dela brez utemeljenega razloga 
podaljšajo;

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.
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Predlog spremembe 406
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) spremlja in pregleduje pogoje za 
dostop do skladišč, skladiščne kapacitete 
plinovoda in drugih sistemskih storitev, kot 
predvideva člen 19;

(k) spremlja pogoje za dostop do skladišč, 
skladiščne kapacitete plinovoda in drugih 
sistemskih storitev, kot predvideva člen 19;

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav v besedilu ni opredeljena razlika med "spremljanjem" in "pregledovanjem", bi lahko 
ta dodatek ustvaril pravne temelje za nove in posebne predhodne pristojnosti glede 
skladiščenja, skladiščnih kapacitet plinovodov in drugih sistemskih storitev. To je v nasprotju 
s pravili, ki državam članicam omogočajo, da na podlagi pogajanj odobrijo dostop tretjih 
strank (člen 19(3)). Ti neregulirani tržni mehanizmi za dostop tretjih strank do storitev 
skladiščenja so spodbuda za naložbe in bi jih bilo treba ohraniti.

Predlog spremembe 407
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulitivnih organov nadzoruje
visoke standarde javnih storitev za 
električno energijo ter varstvo ranljivih 
odjemalcev;

Or. en
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Obrazložitev

Kadar ne vključujejo urejanja maloprodajnega trga, so ukrepi socialne politike, kot so 
oblikovanje visokih standardov za univerzalne in javne storitve, predvsem v pristojnosti vlad. 
Vseeno bi morali nacionalni regultivni organi te standarde nadzorovati in zagotoviti ustrezno 
raven zaščite odjemalcev električne energije.

Predlog spremembe 408
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

(k) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulitivnih organov nadzoruje
visoke standarde javnih storitev za 
električno energijo ter varstvo ranljivih 
odjemalcev;

Or. en

Obrazložitev

Nekatere naloge morajo v prvi vrsti izvajati vlade, saj bolj zadevajo socialne ukrepe kot pa 
urejanje maloprodajnega trga. Regulatorji niso mnenja, da so pristojni za določanje socialne 
politike, bi jih pa bilo treba pooblastiti za zagotavljanje uspešnega izvajanja določb iz priloge 
A. Nazadnje bi bilo treba tudi pojasniti, da so za izvajanje Priloge A o varstvu potrošnikov 
odgovorni regulatorji.

Predlog spremembe 409
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
nadzoruje visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin in varstvo ranljivih 
odjemalcev;

Or. de

Obrazložitev

Za nekatere naloge morajo v prvi vrsti poskrbeti nacionalne vlade, saj se uvrščajo bolj v 
področje socialnih ukrepov kot pa v regulacijo trga končnih odjemalcev. Regulativni organi 
se ne vidijo zmožni določati socialnopolitične ukrepe.

Predlog spremembe 410
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih organov zagotavlja visoke 
standarde javnih storitev za zemeljski plin, 
varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;

Or. de

Obrazložitev

Za omejitev pristojnosti regulativnih organov ter organov, pristojnih za konkurenco, prim. 
utemeljitev k predlogu spremembe v zvezi s členom 24b.
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Predlog spremembe 411
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov po vsej 
Evropski uniji zagotavlja enake in 
pregledne visoke standarde javnih storitev 
za porabnike zemeljskega plina, vključno 
z gospodinjstvi, ter varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost vseh ukrepov 
za varstvo odjemalcev iz Priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnje razjasnitve dolžnosti pristojnega organa služijo delovanju trga in končno koristijo 
tudi potrošniku.

Predlog spremembe 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ter izvrševanje
ukrepov za varstvo odjemalcev iz Priloge 
A;

Or. en
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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 413
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov 
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A;

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov
zagotavlja visoke standarde javnih storitev 
za zemeljski plin, varstvo ranljivih 
odjemalcev in učinkovitost ter izvrševanje
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 414
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(la) zagotavlja, da so ukrepi za varstvo 
potrošnikov, ki so opredeljeni v prilogi A, 
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učinkoviti in da se jih izvaja;”

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe za varstvo potrošnikov, opredeljene v prilogi A, morajo nacionalni regulativni organi 
učinkovito izvajati.

Predlog spremembe 415
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(la) zagotavlja, da so ukrepi za varstvo 
potrošnikov, ki so opredeljeni v Prilogi A, 
učinkoviti;”

Or. en

Obrazložitev

Nekatere naloge morajo v prvi vrsti izvajati vlade, saj bolj zadevajo socialne ukrepe kot pa 
urejanje maloprodajnega trga. Regulatorji niso mnenja, da so pristojni za določanje socialne 
politike, bi jih pa bilo treba pooblastiti za zagotavljanje uspešnega izvajanja določb iz priloge 
A. Nazadnje bi bilo treba tudi pojasniti, da so za izvajanje Priloge A o varstvu potrošnikov 
odgovorni regulatorji.

Predlog spremembe 416
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (l a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(la) zagotavlja učinkovitost ukrepov za 
varstvo odjemalcev iz Priloge A.“

Or. de

Obrazložitev

Regulativni organi bi morali biti pristojni za učinkovito izvajanje predpisov iz Priloge A. 
Pojasniti je treba najmanj to, da so za izvajanje Priloge A za varstvo odjemalcev odgovorni 
regulativni organi. Zato je v tem predlogu ta obveznost določena v novi, ločeni točki (glej 
naslednji predlog spremembe).

Predlog spremembe 417
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (n)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) zagotavlja dostop do podatkov o porabi 
posameznih odjemalcev, uporabo usklajene 
oblike za predstavljanje podatkov o porabi 
in dostop do podatkov v skladu z 
odstavkom (h) Priloge A;

(n) oblikuje standarizirane postopke v 
zvezi z razmerjem med končnim 
odjemalcem in dobaviteljem ali 
distributerjem, ali upravljavcem 
merilnega sistema, ki bi zadevali vsaj 
dostop do podatkov o porabi posameznih 
odjemalcev, uporabo usklajene oblike za 
predstavljanje podatkov o porabi in dostop 
do podatkov v skladu s točko (h) priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Odobritev dostopa do podatkov o dejanski porabi je predpogoj za to, da bili odjemalci lahko 
energetsko učinkoviti ali da bi lahko primerjali podobne dobavitelje. Regulativni organi, ki se 
že posvetujejo z zainteresiranimi stranmi in so odgovorni za spremljanje maloprodajnih 
energetskih trgov, so najbolj primerni organi za obravnavo razmerij med upravljavci 
distribucijskih omrežij, dobavitelji in odjemalci (tudi v zvezi s pravili, dolžnostmi, 
pogodbenimi dogovori, sporazumi o izmenjavi podatkov in poroštvi za kakovost).



AM\715225SL.doc 99/104 PE404.544v01-00

SL

Predlog spremembe 418
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (n)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) zagotavlja dostop do podatkov o porabi 
posameznih odjemalcev, uporabo usklajene 
oblike za predstavljanje podatkov o porabi 
in dostop do podatkov v skladu z 
odstavkom (h) Priloge A;

(m) zagotavlja dostop do podatkov o 
porabi posameznih odjemalcev, med 
drugim o cenah in drugih povezanih 
odhodkih, uporabo lahko razumljive in
usklajene oblike za predstavljanje tovrstnih
podatkov o porabi, ustrezno predplačilo, ki 
upošteva dejansko porabo, in hiter dostop 
do tovrstnih podatkov za vse odjemalce v 
skladu s točko (h) Priloge A;

Or. en

Obrazložitev

Odjemalci plačujejo porabo plina vnaprej, na primer vsak mesec. Pogosto tako vnaprejšnje 
plačilo ne upošteva njihove dejanske porabe. Energetska podjetja torej od odjemalcev dobijo 
brezobrestno posojilo. Z novimi tehnologijami, kot je pametno merjenje, lahko energetska 
podjetja zahtevajo ustreznejša predplačila.

Predlog spremembe 419
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (o a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(oa) zagotavlja preglednost nad nihanji 
veleprodajnih cen;“

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 421
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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 s plinom, metodologija za določanje teh tarif pa 
mora biti pregledna in objavljena v skladu z odstavkom 4 tega člena.

Predlog spremembe 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – 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 odjemalce zaščiti 
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 imeti možnost uvedbe 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 423
Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (o b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ob) uvaja zgornje meje cen na 
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nekonkurenčnih trgih za določeno in 
omejeno obdobje, da odjemalce zaščiti 
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 imeti možnost uvedbe 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 424
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (p)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) spremlja pravilno uporabo meril, na 
podlagi katerih se odloča, ali objekti za 
skladiščenje spadajo na področje člena 
19(3) ali 19(4).

(p) spremlja pravilno uporabo meril, v 
skladu s katerimi je mogoče ugotoviti, ali 
je dostop do objektov za skladiščenje in 
skladiščnih kapacitet plinovodov tehnično 
in/ali ekonomsko potreben, da se zagotovi 
učinkovit dostop do omrežja za oskrbo 
odjemalcev.

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotavljanje skladnosti z novimi določbami člena 19(1), ki zahtevajo, da države članice 
„opredelijo in objavijo merila, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali je dostop do 
objektov za skladiščenje in skladiščnih kapacitet plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop do omrežja za oskrbo odjemalcev“.
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Predlog spremembe 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (p a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(pa) zagotavlja, da tarifna struktura za 
končne odjemalce ne spodbuja porabe 
energije.”

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje energetske učinkovitosti je treba vsem odjemalcem plina omogočiti postopne 
tarife. Z njimi se izogne običajni binomski tarifni strukturi (nespremenljivo in sorazmerno 
plačilo), po kateri je energija tem cenejša, čim večja je poraba. Potrebno bi bilo ravno 
obratno, in sicer bi morali regulatorji kot splošno pravilo uvesti stroge sorazmerne tarife ali 
pa kake druge nove tarife.

Predlog spremembe 426
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (p a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(p a) oblikuje in izpolnjuje pregledna in 
objektivna merila za urejanje notranjega 
trga s plinom.”

Or. en
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Predlog spremembe 427
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 1 – točka (p b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(pb) objavi postopek, ki se uporablja, če 
se želijo udeleženci na trgu pritožiti proti 
njegovi odločitvi.”

Or. en
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