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Predlog spremembe 428
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v okviru prvega desetletnega načrta za 
razvoj omrežja, brez poseganja v postopek 
iz odstavka 2c člena 9, potrjuje načrtovanje 
naložb in večletni načrt za razvoj omrežja, 
kot ju letno predstavi neodvisni 
upravljavec omrežja;

(c) v okviru prvega desetletnega načrta za 
razvoj omrežja, brez poseganja v postopek 
iz odstavka 2c člena 9, potrjuje načrtovanje 
naložb in večletni načrt za razvoj omrežja, 
kot ju vsako drugo leto predstavi neodvisni 
upravljavec omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 429
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulatorni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo 
regulatorni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulatorni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo 
regulatorni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

(a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
podjetji plinskega gospodarstva;

(a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z 
upravljavci omrežij;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom;
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ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z programi za sprostitev plina;

(c) od podjetij plinskega gospodarstva
lahko zahtevajo kakršne koli informacije, 
ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

(c) od upravljavcev omrežij lahko 
zahtevajo kakršne koli informacije, ki jih 
potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

(d) podjetjem plinskega gospodarstva, ki 
ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve 
regulatornega organa ali Agencije, naložijo 
učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije;

(d) upravljavcem omrežij, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve 
regulatornega organa ali Agencije, naložijo 
učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije;

(e) imajo ustrezno pravico do izvajanja 
preiskav in potrebna pooblastila za dajanje 
navodil pri reševanju sporov v okviru 
odstavkov 7 in 8;

(e) imajo ustrezno pravico do izvajanja 
preiskav in potrebna pooblastila za dajanje 
navodil pri reševanju sporov v okviru 
odstavkov 7 in 8;

(f) odobrijo zaščitne ukrepe iz člena 26. (f) odobrijo zaščitne ukrepe iz člena 26.

Or. en

Obrazložitev

Namen te direktive je ustvariti enake konkurenčne pogoje za vse akterje na trgu plina EU. 
Treba je jasno razlikovati med regulativnimi organi in organi, pristojnimi za konkurenco.

Predlog spremembe 430
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se
regulativni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo 
regulativni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

3. Države članice zagotovijo, da so
regulativni organi pristojni za učinkovito 
in hitro izvajanje nalog iz odstavkov 1 in 2.
V ta namen imajo regulativni organi vsaj
naslednje pristojnosti:
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Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije se nacionalni regulativni organi pooblastijo za sprejem strukturnih 
ukrepov proti energetskim podjetjem, njihov položaj na trgu pa je oslabljen, četudi niso kršila 
pravil o konkurenci. Nerazumljivo je, zakaj bi za pooblastila za posredovanje regulativnih 
organov veljalo manj pogojev kot za posredovanje organov za preprečevanje omejevanja 
konkurence, ki so pristojni za poročanje o kršenju konkurence.

Predlog spremembe 431
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulatorni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo
regulativni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulativni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog na 
podlagi določenega okvira iz odstavkov 1 
in 2. Regulativni organi lahko znotraj 
določenega okvira v skladu z 
nacionalnimi predpisi:

Or. en

Predlog spremembe 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulativni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulativni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog na 
podlagi določenega okvira iz odstavkov 1 
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regulativni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

in 2. Regulativni organi lahko v skladu z 
določbami v skladu z nacionalnimi 
predpisi:

Or. en

Obrazložitev

Regulativni organi morajo biti odgovorni za zagotavljanje spoštovanja predpisov iz 
določenega pravnega okvira (na podlagi te direktive) v skladu s svojimi nacionalnimi 
pravnimi pooblastili.

Predlog spremembe 433
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulativni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog iz 
odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo
regulativni organi vsaj naslednja 
pooblastila:

3. Države članice zagotovijo, da se 
regulativni organi pooblastijo za 
učinkovito in hitro izvajanje nalog na 
podlagi določb iz odstavkov 1 in 2 ter 
svojih nacionalnih pravnih pooblastil. 
Regulativni organi imajo vsaj naslednja 
pooblastila:

Or. en

Predlog spremembe 434
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z (a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z
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podjetji plinskega gospodarstva; upravljavci omrežij;

Or. de

Obrazložitev

Ukrepe je treba sprejeti le v primeru resnične kršitve predpisov. Politiko sprostitve plina je 
treba zavrniti.

Predlog spremembe 435
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z
podjetji plinskega gospodarstva;

(a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z
upravljavci omrežij;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije se nacionalni regulativni organi pooblastijo za sprejem strukturnih 
ukrepov proti energetskim podjetjem, njihov položaj na trgu pa je oslabljen, četudi niso kršila 
pravil o konkurenci. Nerazumljivo je, zakaj bi za pooblastila za posredovanje regulativnih 
organov veljalo manj pogojev kot za posredovanje organov za preprečevanje omejevanja 
konkurence, ki so pristojni za poročanje o kršenju konkurence.

Predlog spremembe 436
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, (b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
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pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 
programi za sprostitev plina;

pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev predpisov odločajo o 
kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so 
potrebni in sorazmerni za spodbujanje
učinkovitega upravljanja omrežij;

Or. de

Obrazložitev

Ukrepe je treba sprejeti le v primeru resnične kršitve predpisov. Politiko sprostitve plina je 
treba zavrniti.

Predlog spremembe 437
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z programi za sprostitev plina;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preučujejo
delovanje trgov s plinom;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije se nacionalni regulativni organi pooblastijo za sprejem strukturnih 
ukrepov proti energetskim podjetjem, njihov položaj na trgu pa je oslabljen, četudi niso kršila 
pravil o konkurenci. Nerazumljivo je, zakaj bi za pooblastila za posredovanje regulativnih 
organov veljalo manj pogojev kot za posredovanje organov za preprečevanje omejevanja 
konkurence, ki so pristojni za poročanje o kršenju konkurence.
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Predlog spremembe 438
Norbert Glante

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z programi za sprostitev plina;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije se nacionalni regulativni organi pooblastijo za sprejem strukturnih 
ukrepov proti energetskim podjetjem, kot se jim zdi primerno. Nerazumljivo je, zakaj bi bili 
takšni ukrepi dovoljeni, četudi ni bilo kršitev pravil o konkurenci.

Predlog spremembe 439
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 

b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in pristojnim 
organom predlagajo ustrezne ukrepe, ki 
so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga;
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vključno z programi za sprostitev plina;

Or. fr

Obrazložitev

S tem predlogom bi regulativni organi v odsotnosti jasnega konkurenčnega okvira dobili 
popolno pooblastilo, da nepredvidljivo posegajo na trg in s tem tudi v pristojnosti nacionalnih 
organov, pristojnih za konkurenco. Poleg tega, da je sprostitev plina le navidezno dobra 
rešitev (umetni viri oskrbe, prodaja plina pod pogoji, ki se razlikujejo od tistih na ciljnem 
trgu), bi bilo to pooblastilo brez jasnega okvira v nasprotju z načrtovano uskladitvijo pravil 
na notranjem trgu.

Predlog spremembe 440
Alyn Smith

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 
programi za sprostitev plina;

(b) sodelujejo z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, pri pregledih
delovanja trgov s plinom in sprejemajo
kakršne koli ustrezne ukrepe, ki so potrebni 
in sorazmerni za spodbujanje učinkovite 
konkurence in zagotavljanje pravilnega 
delovanja trga;

Or. en

Obrazložitev

Regulativni organi morajo biti odgovorni za zagotavljanje spoštovanja predpisov iz 
določenega pravnega okvira. Vzpostaviti je treba pregleden pritožbeni postopek, ki se bo 
lahko uporabljal v primeru spodbijanja ugotovitev regulativnih organov. Pravila o 
konkurenci morajo izvajati organi, pristojni za konkurenco, ne pa regulativni organi, ki 
delujejo neodvisno. Za spodbujanje vlaganj mora biti okvir, na podlagi katerega bodo 
delovali regulativni organi, vsaj pregleden in gotov.
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Predlog spremembe 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno z programi za sprostitev plina;

(b) sodelujejo z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, pri preverjanjih
delovanja trgov s plinom in na podlagi teh 
preverjanj ter v skladu s svojimi 
nacionalnimi pooblastili odločajo o 
kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so 
potrebni in sorazmerni za zagotovitev 
skladnosti z obveznostmi iz te direktive ali 
s katerimi koli sklepi regulativnega 
organa ali Agencije;

Or. en

Obrazložitev

Pravila o konkurenci morajo izvrševati organi, pristojni za konkurenco, ne pa regulativni 
organi, ki delujejo neodvisno.

Predlog spremembe 442
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se v primeru 
kršitve predpisov odločajo o kakršnih koli 
ustreznih ukrepih, ki so potrebni in 
sorazmerni za spodbujanje učinkovitega 
upravljanja omrežja;
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programi za sprostitev plina;

Or. en

Obrazložitev

Na splošno so pravila konkurenčnega prava na ravni EU in držav članic, ki se uporabljajo v 
primeru zlorabe tržne moči, ustrezna in se jih v predlaganem besedilu ne sme posplošiti. 
Ustreznost meritev kot splošno pravilo ni potrebna. Programi za sprostitev plina bi ustvarili 
trg, vzporeden trgom zalog plina, s tem pa tudi zmanjšali likvidnost slednjega. Za vlagatelje 
to pravilo ustvarja precejšnjo negotovost.

Predlog spremembe 443
Toine Manders

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z
programi za sprostitev plina;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in na podlagi teh 
preverjanj odločajo o kakršnih koli 
ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za 
spodbujanje učinkovite konkurence in 
zagotavljanje pravilnega delovanja trga, 
vključno s programi za sprostitev plina;

Or. en

Obrazložitev

V večini sodnih sistemov v Evropski uniji lahko sodišče samo preveri, ali je regulativni organ 
pri sprejemanju odločitve uporabil pravilen postopek (test mejnih vrednosti).
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Predlog spremembe 444
Eluned Morgan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z
programi za sprostitev plina;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno s
programi za sprostitev plina; zagotavljajo, 
da se z zahtevo po postopnem sproščanju 
plina po dejanski ceni v Uniji vzpostavi 
resnično konkurenčen trg, da do leta 2020 
delež nobenega posameznega podjetja ne 
bo presegel 20 odstotkov na katerem koli 
zadevnem trgu; zadevni trg opredeli 
Komisija;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da na posameznemu trgu nobeden od udeležencev ali nobena skupina 
udeležencev ne bi dosegla prevladujočega položaja, imajo nacionalni regulativni organi 
pooblastila za omejitev tržnega deleža plinskega podjetja na 20 %. To bo odprlo trge v 
državah članicah, zlasti v državah z udeleženci s prevladujočim položajem na trgu, ki so 
večkrat zlorabili svoj vpliv, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop. Z večjo 
integracijo trgov se bo geografska velikost trga povečala, kar bo omogočilo rast podjetij.

Predlog spremembe 445
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 3 – točka (b)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z
programi za sprostitev plina;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob 
odsotnosti kršitev pravil o konkurenci 
odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, 
ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno s
programi za sprostitev plina; zagotavljajo, 
da se z zahtevo po postopnem sproščanju 
plina po dejanski ceni vzpostavi resnično 
konkurenčen trg v EU, da do leta 2020 
delež nobenega posameznega podjetja ne 
bo presegel 50 odstotkov na katerem koli 
zadevnem trgu; zadevni trg opredeli 
Komisija;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da na posameznemu trgu nobeden od udeležencev ali nobena skupina 
udeležencev ne bi dosegla prevladujočega položaja, imajo nacionalni regulativni organi 
pooblastila za omejitev tržnega deleža plinskega podjetja na 50 %. To bo odprlo trge v 
državah članicah, zlasti v državah z udeleženci s prevladujočim položajem na trgu, ki so 
večkrat zlorabili svoj vpliv, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop. Z večjo 
integracijo trgov se bo geografska velikost trga povečala, kar bo omogočilo rast podjetij.

Predlog spremembe 446
Toine Manders

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ba) ob odsotnosti kršitev pravil o 
konkurenci sprejmejo ukrepe, če se 
veleprodajnemu trgu po preglednem in 
nediskriminatornem postopku, na primer 
na podlagi izmenjave, ponudi manj kot 



AM\715991SL.doc 15/94 PE404.589v01-00

SL

20 % dovoda plina, imenovanega na 
točkah vstopa v državo članico ali na 
zadevni trg;“

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je novim in manjšim plinskim podjetjem olajšati dostop do 
trga ter ustvariti večjo preglednost cen na trgu plina.

Predlog spremembe 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) od podjetij plinskega gospodarstva 
lahko zahtevajo kakršne koli informacije, 
ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

(c) od podjetij plinskega gospodarstva 
lahko pridobijo kakršne koli informacije, 
ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog, 
vključno z utemeljitvami za zavrnitev 
dostopa tretjih strank in drugimi 
informacijami o ukrepih, ki so potrebni za 
krepitev omrežja, ter po potrebi sodelujejo 
z regulatorji finančnih trgov;

Or. en

Obrazložitev

Da lahko nacionalni regulativni organi spremljajo delovanje trga plina, jim je treba 
zagotoviti, da od podjetij plinskega gospodarstva pridobijo vse ustrezne informacije.
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Predlog spremembe 448
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) od podjetij plinskega gospodarstva 
lahko zahtevajo kakršne koli informacije, 
ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

(c) od podjetij plinskega gospodarstva 
lahko pridobijo kakršne koli informacije, 
ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog, 
vključno z utemeljitvami za zavrnitev 
dostopa tretjih strank in drugimi 
informacijami o ukrepih, ki so potrebni za 
krepitev omrežja, ter po potrebi sodelujejo 
z regulatorji finančnih trgov;

Or. en

Obrazložitev

Da lahko nacionalni regulativni organi spremljajo delovanje trga zemeljskega plina, jim je 
treba zagotoviti, da od podjetij plinskega gospodarstva pridobijo vse ustrezne informacije.

Predlog spremembe 449
Alyn Smith

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) od podjetij plinskega gospodarstva 
lahko zahtevajo kakršne koli informacije, 
ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

(c) od podjetij plinskega gospodarstva 
lahko v skladu z obstoječimi postopki za 
pridobivanje informacij v državah 
članicah zahtevajo informacije, ki jih 
potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

Or. en
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Predlog spremembe 450
Alyn Smith

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podjetjem plinskega gospodarstva, ki 
ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve 
regulatornega organa ali Agencije, 
naložijo učinkovite, primerne in
odvračilne sankcije;

(d) podjetjem plinskega gospodarstva, ki 
ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve 
regulativnega organa ali Agencije, naložijo 
ustrezne sankcije;

Or. en

Predlog spremembe 451
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Regulativni organi so pristojni za to, da 
pred začetkom njihove veljavnosti določijo 
ali potrdijo pogoje za: 

4. Regulativni organi so pristojni za to, da 
pred začetkom njihove veljavnosti potrdijo 
pogoje za: 

Or. en

Obrazložitev

Kot pod sedanjim regulativnim režimom morajo imeti države članice možnost določiti 
regulativni nadzor nad tarifami ali metodologijami za njihov izračun. Poleg tega je 
pristojnost regulativnega organa za določitev tarif v nasprotju s členom 19, po katerem je 
treba zagotoviti dostop na podlagi odobrenih tarif.
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Predlog spremembe 452
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do skladiščnih kapacitet plinovodov, kjer 
je tehnično in/ali ekonomsko potreben, da 
se zagotovi učinkovit dostop do omrežja za 
oskrbo odjemalcev, in naprav za UZP. Te 
tarife odražajo dejanske stroške, 
primerljive s stroški učinkovitega in 
strukturno primerljivega upravljavca, in 
so pregledne. Omogočajo potrebne 
naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako 
da se zagotovi pozitivno poslovanje 
omrežja in naprav za UZP;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo pod točko (a) obravnava sedanjo vrzel v direktivah/uredbah, če ni zahtevano, da 
tarife za distribucijo odražajo stroške. Predlagano besedilo razširja sedanje določbe o 
prenosu plina na distribucijo plina in naprave za UZP (razen, če je to področje izvzeto). Prav 
tako je zagotavljanje skladiščnih kapacitet plinovodov prestavljeno na urejen dostop tretjih 
strank, namesto da bi imele države članice izbiro med tem dostopom ali izpogajanim 
dostopom.

Predlog spremembe 453
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife odražajo 
dejanske stroške, primerljive s stroški 
učinkovitega in strukturno primerljivega 
upravljavca, in so pregledne. Omogočajo
potrebne naložbe v omrežja in naprave za 
UZP, tako da se zagotovi pozitivno 
poslovanje omrežja in naprav za UZP;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo pod točko (a) obravnava sedanjo vrzel v direktivah/uredbah, če ni zahtevano, da 
tarife za distribucijo odražajo stroške.

Predlog spremembe 454
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, in metodologije za 
izračun teh tarif ali metodologije za 
določanje ali potrjevanje tarif za 
prenos in distribucijo ter 
spremljanje izvajanja teh 
metodologij, ter pogoji in tarifami za 
dostop do naprav za UZP, vključno z 
metodologijami za izračun teh tarif ali 
metodologijami za določanje ali 
potrjevanje tarif za dostop do naprav za 
UZP in spremljanjem izvajanja teh 
metodologij . Te tarife omogočajo potrebne 
naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako 
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da se zagotovi pozitivno poslovanje 
omrežja in naprav za UZP. To lahko 
zajema posebno regulativno obravnavo za 
nove naložbe;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi odgovorni za določanje in 
potrjevanje tarif za prenos in distribucijo ter njihovih metodologij ali metodologije za 
določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo, pa tudi za spremljanje izvajanja 
metodologij za določanje tarif.

Enako velja za dostop do naprav za UZP.

Predlog spremembe 455
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, in metodologije za izračun teh 
tarif ali metodologije za določanje ali 
potrjevanje tarif za prenos in distribucijo 
ter spremljanje izvajanja teh metodologij, 
ter pogoji in tarifami za dostop do naprav 
za UZP, vključno z metodologijami za 
izračun teh tarif ali metodologijami za 
določanje ali potrjevanje tarif za dostop 
do naprav za UZP in spremljanjem 
izvajanja teh metodologij . Te tarife 
morajo omogočati potrebne naložbe v 
omrežja in naprave za UZP, tako da se 
zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in 
naprav za UZP. To lahko zajema posebno 
regulativno obravnavo za nove naložbe;

Or. en
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi odgovorni za določanje ali 
potrjevanje tarif za prenos in distribucijo ter njihovih metodologij ali metodologij za 
določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo, pa tudi za spremljanje izvajanja 
metodologij za določanje tarif. Enako velja za dostop do naprav za UZP.

Predlog spremembe 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP; 

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, in metodologije za izračun teh 
tarif ali metodologije za določanje ali 
potrjevanje tarif za prenos in distribucijo 
ter spremljanje izvajanja teh metodologij, 
ter pogoji in tarifami za dostop do naprav 
za UZP, vključno z metodologijami za 
izračun teh tarif ali metodologijami za 
določanje ali potrjevanje tarif za dostop 
do naprav za UZP in spremljanjem 
izvajanja teh metodologij . Te tarife 
morajo omogočati potrebne naložbe v 
omrežja in naprave za UZP, tako da se 
zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in 
naprav za UZP. To lahko zajema posebno 
regulativno obravnavo za nove naložbe.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi odgovorni za določanje ali 
potrjevanje tarif za prenos in distribucijo ter njihovih metodologij ali metodologij za 
določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo, pa tudi za spremljanje izvajanja 
metodologij za določanje tarif. Enako velja za dostop do naprav za UZP.
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Predlog spremembe 457
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, in metodologije za izračun teh 
tarif ali metodologije za določanje ali 
potrjevanje tarif za prenos in distribucijo 
ter spremljanje izvajanja teh metodologij, 
ter pogoji in tarifami za dostop do naprav 
za UZP, vključno z metodologijami za 
izračun teh tarif ali metodologijami za 
določanje ali potrjevanje tarif za dostop 
do naprav za UZP in spremljanjem 
izvajanja teh metodologij . Te tarife 
morajo omogočati potrebne naložbe v 
omrežja in naprave za UZP, tako da se 
zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in 
naprav za UZP;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi odgovorni za določanje in 
potrjevanje a) tarif za prenos in distribucijo ter njihovih metodologij ali b) metodologij za 
določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo, pa tudi za spremljanje izvajanja 
metodologij za določanje tarif.

Predlog spremembe 458
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)



AM\715991SL.doc 23/94 PE404.589v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP in metodologije za 
njihov izračun ali metodologije in 
spremljanje izvajanja teh metodologij za 
določanje ali potrjevanje tarif za prenos in 
distribucijo. Te tarife morajo omogočati 
potrebne naložbe v omrežja in naprave za 
UZP, tako da se zagotovi pozitivno 
poslovanje omrežja in naprav za UZP;

Or. en

Obrazložitev

Za omogočanje dostopa vsem udeležencem na trgu je treba zagotoviti preglednost sistema,
nacionalne regulativne agencije pa morajo dokazati sposobnost učinkovitega načrtovanja.

Predlog spremembe 459
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo ter metodami za izračun teh 
tarif, ter pogoji in tarifami ali vsaj 
metodami za izračun teh tarif za dostop do 
naprav za UZP. Te tarife in metodologije 
omogočajo potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

Or. en
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Obrazložitev

Kot pod sedanjim regulativnim režimom morajo imeti države članice možnost, da vzpostavijo 
regulativni nadzor nad tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun. Poleg tega je 
pristojnost regulativnega organa za določitev tarif v nasprotju s členom 19, po katerem je 
treba zagotoviti dostop na podlagi odobrenih tarif.

Predlog spremembe 460
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo ali metodologijo za izračun teh 
tarif, ter pogoji in tarifami ali metodologijo 
za izračun teh tarif za dostop do naprav za 
UZP. Te tarife omogočajo potrebne 
naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako 
da se zagotovi pozitivno poslovanje 
omrežja in naprav za UZP;

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo biti ustrezno prilagodljivi ne le za določanje tarif, pač 
pa tudi metod za izračun teh tarif.

Predlog spremembe 461
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP. Določajo lahko tudi posebno 
regulativno obravnavo za nove 
infrastrukture;

Or. de

Obrazložitev

Metodologije za določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo prek agencije in/ali 
spremljanje izvajanja teh metodologij morajo omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP.

Predlog spremembe 462
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev.

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev, ki, kolikor je 
mogoče, odražajo stroške in so neodvisne 
od prihodkov, obenem pa uporabnikom 
omrežja zagotavljajo ustrezne spodbude za 
izravnavo dobave in odjema plina. Te 
storitve so pravične in nediskriminatorne 
ter temeljijo na stvarnih merilih.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo pod točko (a) temelji na smernicah evropske mreže neodvisnih regulatorjev za dobro 
prakso pri izravnavi dobave in odjema plina in potrjuje načelo, da morajo biti dejavnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij v zvezi z izravnavo odstopanj na splošno neodvisne od 
prihodkov (podvržene samo možnosti spodbud za uspešnost).

Predlog spremembe 463
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev.

(b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z 
njo povezanih storitev, ki, kolikor je 
mogoče, odražajo stroške in so neodvisne 
od prihodkov, obenem pa uporabnikom 
omrežja zagotavljajo ustrezne spodbude za 
izravnavo dobave in odjema plina. Te 
storitve so pravične in nediskriminatorne 
ter temeljijo na stvarnih merilih.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo pod točko (b) temelji na smernicah evropske mreže neodvisnih regulatorjev za dobro 
prakso pri izravnavi dobave in odjema plina in potrjuje načelo, da morajo biti dejavnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij v zvezi z izravnavo odstopanj na splošno neodvisne od 
prihodkov.

Predlog spremembe 464
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (b a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ba) zagotavljanje storitev kakovostnega 
plina“

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo poleg določitve/potrditve pogojev za storitve povezave 
in izravnave tudi nadzorovati/urejati zagotavljanje storitev spreminjanja kakovosti plina 
(zopet na podlagi urejenega dostopa tretjih strank), saj je lahko v nasprotnem primeru močno 
oviran vstop/konkurenca novih udeležencev.

Predlog spremembe 465
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 4 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ba) zagotavljanje storitev kakovostnega 
plina na trgu.“

Or. en

Obrazložitev

(ba) nacionalni regulativni organi morajo tudi nadzorovati/urejati zagotavljanje storitev 
spreminjanja kakovosti plina, saj je lahko v nasprotnem primeru močno oviran 
vstop/konkurenca novih udeležencev.

Predlog spremembe 466
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri potrjevanju tarif in metodologij 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

Or. en

Obrazložitev

Države članice imajo tako kot v sedanjem ureditvenem režimu možnost za vzpostavitev 
regulativnega nadzora v obliki potrditve samih tarif ali metodologij za določitev tarif.

Predlog spremembe 467
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju pogojev
tarif ter izravnave odstopanj in z njo 
povezanih storitev regulativni organi 
zagotovijo, da imajo upravljavci omrežij 
zadostne spodbude, kratkoročno in 
dolgoročno, za povečevanje učinkovitosti, 
spodbujanje integracije trgov in podporo 
zadevnim raziskovalnim dejavnostim.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo zagotoviti, da se izravnava odstopanj in z njo povezane 
storitve izvajajo odprto in pregledno, da se zagotovi enakopravnost vseh udeležencev na trgu.
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Predlog spremembe 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju pogojev
tarif ter izravnave odstopanj in z njo 
povezanih storitev regulativni organi 
zagotovijo, da imajo upravljavci omrežij 
zadostne spodbude, kratkoročno in 
dolgoročno, za povečevanje učinkovitosti, 
spodbujanje integracije trgov in podporo 
zadevnim raziskovalnim dejavnostim.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo zagotoviti, da se izravnava odstopanj in z njo povezane 
storitve izvajajo odprto in pregledno, da se zagotovi enakopravnost vseh udeležencev na trgu..

Predlog spremembe 469
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov 
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif ali 
metodologije za njihov izračun regulativni 
organi zagotovijo, da imajo upravljavci 
omrežij zadostne spodbude, kratkoročno in 
dolgoročno, za povečevanje učinkovitosti, 
spodbujanje integracije trgov in podporo 
zadevnim raziskovalnim dejavnostim.

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo biti dovolj prilagodljivi, da ne določajo le tarif, pač pa 
tudi metode za njihov izračun.

Predlog spremembe 470
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti in spodbujanje integracije 
trgov.

Or. en

Obrazložitev

Z določanjem tarif ne bi smeli spodbujati raziskovalnih dejavnosti brez posebnega cilja, kako 
uporabiti raziskave v omrežjih. Raziskovalne dejavnosti lahko obravnavamo kot sredstvo, ne 
kot cilj, v zakonodaji omrežnih tarif pa je treba spodbude uporabiti samo za cilje, kot sta 
učinkovitost in integracija trga.

Predlog spremembe 471
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 

5. Pri določanju ali potrjevanju tarif 
regulativni organi zagotovijo, da imajo 
upravljavci omrežij zadostne spodbude, 
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kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov
in podporo zadevnim raziskovalnim 
dejavnostim.

kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje 
učinkovitosti in spodbujanje integracije 
trgov.

Or. en

Predlog spremembe 472
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Nacionalni regulativni organi 
spremljajo upravljanje prezasedenosti v 
nacionalnih elektroenergetskih omrežjih 
in na povezovalnih vodih.
Upravljavci prenosnih omrežij predložijo   
svoje postopke upravljanja prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti, v 
odobritev nacionalnim regulativnim 
organom. Ti lahko zahtevajo spremembe 
omenjenih pravil, preden jih odobrijo.“

Or. en

Obrazložitev

Pri mehanizmih za dodeljevanje zmogljivosti in splošneje pri upravljanju prezasedenosti je 
treba zagotoviti učinkovito usklajevanje med nacionalnimi regulativnimi organi. Treba je 
torej jasno navesti uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani 
regulatorjev, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe(ES) št. 1228/2003.
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Predlog spremembe 473
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Nacionalni regulativni organi 
spremljajo upravljanje prezasedenosti v 
nacionalnih elektroenergetskih omrežjih 
in na povezovalnih vodih.
Upravljavci prenosnih omrežij svoje 
postopke upravljanja prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti, 
predložijo v odobritev nacionalnim 
regulativnim organom. Ti lahko zahtevajo 
spremembe omenjenih pravil, preden jih 
odobrijo.“

Or. en

Obrazložitev

Treba je torej jasno navesti uradno odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti s strani 
regulatorjev, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe(ES) št. 1775/2005.

Predlog spremembe 474
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih omrežij 
zahtevajo, da po potrebi spremenijo 
pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.
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sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

Or. de

Obrazložitev

Trg, ki je povezan s skladiščenjem plina in obrati za UZP, ni monopolen. Poleg tega bi 
uredba ogrozila obstoječo konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih 
skladišč plina.

Predlog spremembe 475
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij ter obratov za UZP 
zahtevajo, da po potrebi spremenijo 
pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.

Or. de

Obrazložitev

Beseda "skladišča" se črta, ker bi uredba o tarifah za skladiščenje odvračala od naložb. 
Skladiščenje plina ni monopol. Na tem področju se je namreč razvil delujoči konkurenčni trg. 
Uredba bi ogrozila obstoječo konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih 
skladišč plina, ki so nujna za varnejšo oskrbo v EU.
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Predlog spremembe 476
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij in obratov za UZP 
zahtevajo, da po potrebi spremenijo 
pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 477
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij in obratov za UZP 
zahtevajo, da po potrebi spremenijo 
pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi konkurenčno tržno okolje, pa tudi varnost oskrbe Unije, regulativni organi ne 
bi smeli imeti pristojnosti, da vplivajo na tarife za skladiščenje, saj je to škodljivo za naložbe 
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v načrtovane in dodatne skladiščne zmogljivosti. Skladišča v nasprotju z drugimi upravljalci 
omrežja niso podvržena naravni monopolistični strukturi trga in bi zato vsakršno urejanje 
oviralo konkurenco in naložbe.

Predlog spremembe 478
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev infrastruktur, za katere 
velja sistem reguliranega dostopa tretjih 
strank v skladu z določbami členov 18, 
19(4) in 20, zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča, da se v skladu z možnostjo, ki jo vsebuje direktiva, v nekaterih 
okoliščinah uvede sistem nereguliranega dostopa tretjih strank (v primeru izvzetja v skladu s 
členom 22 ali ko se država članica odloči za pogodbeni dostop do skladišč (člen 19(3)).

Predlog spremembe 479
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev infrastruktur, za katere 
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distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

velja sistem reguliranega dostopa tretjih 
oseb v skladu z določbami členov 18, 
19(4) in 20, zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča, da se v skladu z možnostjo, ki jo vsebuje direktiva, v nekaterih 
okoliščinah uvede sistem nereguliranega dostopa tretjih strank (v primeru izvzetja v skladu s 
členom 22 ali ko se država članica odloči za pogodbeni dostop do skladišč (člen 19(3)).

Predlog spremembe 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo. V primeru 
zamude pri določanju tarif za prenos, 
skladišča, obrate za UZP in distribucijo so 
nacionalni regulativni organi pristojni za 
predhodno določitev tarif za prenos in 
distribucijo ter odločitev o ustreznih 
izravnalnih ukrepih, če končne tarife 
odstopajo od teh začasnih tarif.

Or. en



AM\715991SL.doc 37/94 PE404.589v01-00

SL

Predlog spremembe 481
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo. V primeru 
zamude pri določanju tarif za prenos, 
skladiščenje, obrate za UZP in distribucijo 
so nacionalni regulativni organi pristojni 
za predhodno določitev tarif za prenos in 
distribucijo ter odločitev o ustreznih 
izravnalnih ukrepih, če končne tarife 
odstopajo od teh začasnih tarif.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulatorji bi morali biti pristojni, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za 
zagotavljanje ustreznega delovanja upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe 482
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
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spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

spremenijo pogoje, vključno s tarifami in 
metodologijami iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Kot v sedanjem regulativnem režimu bodo imele države članice možnost določiti regulativni 
nadzor bodisi nad tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun.

Predlog spremembe 483
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se želi katera koli stranka pritožiti 
zoper upravljavca prenosnega ali 
distribucijskega omrežja ali obratov za 
UZP, lahko pošlje pritožbo regulativnemu 
organu, ki v vlogi organa za poravnavo 
sporov v dveh mesecih po prejemu 
pritožbe izda svojo odločitev. To obdobje 
se lahko podaljša za dva meseca, če 
regulatorni organ zahteva dodatne 
informacije. Rok se lahko dodatno podaljša 
s soglasjem pritožnika. Takšna odločitev je 
zavezujoča, dokler se ne ovrže s pritožbo.

7. Če se želi katera koli stranka pritožiti 
zoper upravljavca prenosnega ali 
distribucijskega omrežja, skladišča ali 
obratov za UZP, lahko pošlje pritožbo 
regulativnemu organu, ki v vlogi organa za 
poravnavo sporov v dveh mesecih po 
prejemu pritožbe izda svojo odločitev. To 
obdobje se lahko podaljša za dva meseca, 
če regulatorni organ zahteva dodatne 
informacije. Rok se lahko dodatno podaljša 
s soglasjem pritožnika. Takšna odločitev je 
zavezujoča, dokler se ne ovrže s pritožbo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omogočiti način za pritožbo proti upravljavcu skladišča.
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Predlog spremembe 484
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsaka stranka, ki utrpi škodo in ki ima 
pravico vložiti pritožbo na odločitev o 
metodologijah za izračun, sprejeto skladno 
s tem členom, ali če za regulativni organ 
velja obveznost posvetovanja glede 
predlaganih metodologij za izračun, lahko 
najkasneje v dveh mesecih po objavi 
odločitve ali njenega predloga ali v 
krajšem roku, če to predvidijo države 
članice, vloži pritožbo za pregled. Ta 
pritožba nima odložilnega učinka.

8. Vsaka stranka, ki utrpi škodo in ki ima 
pravico vložiti pritožbo na odločitev o 
metodologijah za izračun, sprejeto skladno 
s tem členom, ali če za regulativni organ 
velja obveznost posvetovanja glede 
predlaganih tarif in metodologij za 
izračun, lahko najkasneje v dveh mesecih 
po objavi odločitve ali njenega predloga ali 
v krajšem roku, če to predvidijo države 
članice, vloži pritožbo za pregled. Ta 
pritožba nima odložilnega učinka.

Or. en

Obrazložitev

Kot v sedanjem regulativnem režimu bodo imele države članice možnost določiti regulativni 
nadzor bodisi nad tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun.

Predlog spremembe 485
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Države članice oblikujejo ustrezne in 
učinkovite mehanizme za ureditev, nadzor 
in preglednost v izogib zlorabam 
prevladujočega položaja, zlasti v škodo 
odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti 
mehanizmi morajo upoštevati določbe 
Pogodbe, zlasti člena 82.

9. Države članice oblikujejo ustrezne in 
učinkovite mehanizme za nadzor in 
preglednost v izogib zlorabam 
prevladujočega položaja, zlasti v škodo 
odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti 
mehanizmi morajo upoštevati določbe 
Pogodbe, zlasti člena 82.
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Or. de

Obrazložitev

V številnih državah članicah ukrepe za boj proti protikonkurenčnemu obnašanju sprejemajo 
organi, pristojni za konkurenco. Nekatere države članice pa so pristojnost za to in druga 
področja podelile regulativnim organom. Glede na te razlike v pravnih sistemih je besedilo v 
členu 24c(9) napačno.

Predlog spremembe 486
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti utemeljene.

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti upravičene, sorazmerne in nujne ter je 
pri njih treba ustrezno upoštevati mnenja 
zadevnih udeležencev na trgu in njihove 
veljavne pogodbene obveznosti, pa tudi 
pričakovane stroške in koristi odločitve. 
Odločitve se objavijo.

Or. en

Predlog spremembe 487
Mary Honeyball

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti utemeljene.

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti ustrezno osnovane in utemeljene.

Or. en
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Obrazložitev

Jasnejše besedilo je nujno, da se zagotovi neodvisnost nacionalnih regulativnih agencij.

Predlog spremembe 488
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti utemeljene.

12. Odločitve regulativnih organov morajo 
biti ustrezno osnovane in utemeljene.

Or. en

Predlog spremembe 489
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulatornega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisen od 
vpletenih strani.

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega
organa, pritoži pri sodišču ali drugem 
neodvisnem nacionalnem organu, ki je 
neodvisen od vpletenih strani in katerekoli 
vlade.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi neodvisnost in integriteta nacionalnih regulativnih odločitev, bi moral 
pritožbe obravnavati neodvisen in nevtralen organ, kot je sodišče, ki ni podvrženo zasebnemu 
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ali političnemu vplivu, tudi v skladu s členom 24a, odstavek 2, v katerem je določena 
neodvisnost regulativnih organov od vseh javnih in zasebnih subjektov, tržnih interesov ali 
vlade. Če pritožbe potekajo prek sodišča, to pomaga vzpostaviti neodvisnost regulativnih 
sklepov od političnega vmešavanja.

Predlog spremembe 490
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulatornega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani.

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega
organa, pritoži pri sodišču ali drugem 
nacionalnem organu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani in vpliva vlade.

Or. de

Obrazložitev

Pritožbe morajo biti za zagotovitev neodvisnosti regulativnih organov vložene pri neodvisnem 
in nevtralnem organu. To je v skladu z določbami člena 24a(2) o neodvisnosti regulativnih 
organov od vseh javnih ali zasebnih subjektov, interesov na trgu in vlad. Vloga sodišča kot 
pritožbenega organa za odločitve regulativnega organa prispeva k še večji neodvisnosti teh 
odločitev.

Predlog spremembe 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 13. Države članice zagotovijo ustrezne 
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mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulatornega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani.

mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani. Zagotoviti je treba, da se 
je mogoče pritožiti tako na vsebino 
odločitve kot na postopek.

Or. en

Obrazložitev

Po uskladitvi pooblastil in nalog  nacionalnih regulatorjev je treba uskladiti tudi pritožbene 
postopke.

Predlog spremembe 492
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulativnih organov 
iz tega člena. 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

Pooblastila, ki jih predlaga Komisija za sprejetje smernic v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom, znatno omejujejo pravice Evropskega parlamenta in jih je treba zavrniti.
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Predlog spremembe 493
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulativnih organov 
iz tega člena. 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

Predlog spremembe 494
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulativnih organov 
iz tega člena. 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 omejuje vpliv Evropskega parlamenta. S tem bi bile 
bistvene odločitve o oblikah notranjega energetskega trga izključene iz obsega 
demokratičnega zakonodajnega postopka. Obseg pristojnosti, ki se z uporabo postopka 
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komitologije prenesejo na Komisijo, je neustrezen.

Predlog spremembe 495
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulativnih organov 
iz tega člena. 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

Člen 24c(14) se črta, saj bi se z njegovo določbo na Komisijo prenesle znatna pooblastila, 
zlasti pravica do določanja pristojnosti regulatorjev.

Predlog spremembe 496
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulativnih organov iz 
tega člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

14. Komisija lahko spremeni smernice za 
izvajanje pooblastil regulativnih organov iz 
tega člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se spremeni v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).
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Or. de

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi zagotoviti, da bi Parlament in Svet sprejela smernice po 
rednem postopku. Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne 
prilagoditve.

Predlog spremembe 497
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo plina in dodeljevanje 
čezmejnih zmogljivosti, ter zagotovili
minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence.

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, učinkovito
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti in
minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji s 
spodbujanjem učinkovite konkurence.

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev čezmejne konkurence je treba ustvariti potrebne infrastrukturne pogoje, 
vključno z zadostno zmogljivostjo za medsebojno povezovanje.

Odločitev o razvijanju skupne izmenjave plina kot prostega osrednjega trga je izključno stvar 
trgov in ne regulativnih organov.
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Predlog spremembe 498
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo plina in dodeljevanje 
čezmejnih zmogljivosti, ter zagotovili 
minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence. 

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo plina in dodeljevanje 
čezmejnih zmogljivosti, ter zagotovili 
minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence. O 
odločitvah regulativnih organov, ki 
preprečujejo povezovanje trgov s plinom 
na regionalni ravni se obvesti Komisijo in 
Agencijo za sodelovanje energetskih 
regulatorjev.

Or. ro

Predlog spremembe 499
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo plina in dodeljevanje 
čezmejnih zmogljivosti, ter zagotovili
minimalno raven zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje v regiji, da se 
omogoči razvoj učinkovite konkurence.

2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na 
regionalni ravni za spodbujanje uvajanja 
operativnih dogovorov, da bi zagotovili 
optimalno upravljanje omrežja, razvili 
skupno izmenjavo plina in dodeljevanje 
čezmejnih zmogljivosti, ter zagotovili
ustrezno raven zmogljivosti za medsebojno 
povezovanje v regiji, da se omogoči razvoj 
učinkovite konkurence.
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Or. en

Predlog spremembe 500
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"2a. Regulativni organi so pooblaščeni za 
sklepanje sporazumov z drugimi 
regulativnimi organi v Uniji, da bi 
spodbudili regulativno sodelovanje."

Or. de

Obrazložitev

Regulativni organi morajo biti v skladu s svojo nacionalno zakonodajo pooblaščeni za 
sklepanje sporazumov z drugimi regulativimi organi v EU, da bi se spodbudilo boljše 
regulativno sodelovanje in doslednost.

Predlog spremembe 501
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2a. Nacionalni regulativni organi imajo 
pravico sklepati sporazume z drugimi 
nacionalnimi regulativnimi organi v 
Evropski uniji, da bi pospešili regulativno 
sodelovanje.”

Or. en
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Obrazložitev

Regulativni organi morajo v nacionalnih zakonodajah dobiti pooblastila za sklepanje 
sporazumov z drugimi regulativimi organi EU, kar naj spodbudi boljše regulativno 
sodelovanje in doslednost.

Predlog spremembe 502
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24d – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice glede 
obsega obveznosti regulativnih organov, 
da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter 
glede primerov, ko je Agencija pristojna 
za odločanje o ureditvenem režimu za 
infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve 
državi članici. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije omejuje vpliv Evropskega parlamenta, saj se s tem bistvene 
odločitve o oblikah notranjega energetskega trga izključijo iz obsega demokratičnega 
zakonodajnega postopka. Glede na to, da bi rezultat postopka komitologije lahko imel zelo 
obsežne posledice in bi takšne bistvene določbe vplivale na vsebino pravil o ločevanju, ki 
veljajo za upravljavce prenosnih omrežij, je treba ta predlog v načelu zavrniti.
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Predlog spremembe 503
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak regulativni organ in Komisija 
lahko zahtevajo mnenje Agencije o tem, ali 
je odločitev regulativnega organa skladna s 
smernicami iz te direktive ali Uredbe (ES) 
št.1775/2005.

1. Vsak regulativni organ in Komisija 
lahko zahtevajo mnenje Agencije o tem, ali 
je odločitev regulativnega organa skladna s 
smernicami iz te direktive ali Uredbe (ES) 
št.1775/2005.

2. Agencija v roku štirih mesecev 
posreduje svoje mnenje regulativnemu 
organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter 
regulativnemu organu, ki je sprejel 
zadevno odločitev.

2. Agencija v roku štirih mesecev 
posreduje svoje mnenje regulativnemu 
organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter 
regulativnemu organu, ki je sprejel 
zadevno odločitev.

3. Če regulativni organ, ki je sprejel 
odločitev, ne upošteva mnenja Agencije v 
štirih mesecih od datuma njegovega 
prejema, Agencija o tem obvesti Komisijo.
4. Vsak regulativni organ lahko obvesti 
Komisijo, če meni, da odločitev 
regulativnega organa ni skladna s 
smernicami iz te direktive ali iz Uredbe 
(ES) št. 1775/2005, in sicer v dveh 
mesecih od datuma, ko je bila ta odločitev 
sprejeta.
5. Komisija lahko sproži postopek, če v 
dveh mesecih po tem, ko jo je obvestila 
Agencija v skladu s odstavkom 3 ali jo je 
obvestil regulativni organ v skladu z 
odstavkom 4, ali v treh mesecih od 
datuma sprejema odločitve regulativnega 
organa, če ravna na lastno pobudo, 
ugotovi, da obstaja resen sum, da ta 
odločitev regulativnega organa ni skladna 
s smernicami iz te direktive ali iz Uredbe 
(ES) št. 1775/2005. V takem primeru 
regulativni organ in stranke v postopku 
pred regulativnim organom povabi, da 
predložijo pripombe.
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6. Če se Komisija odloči za sprožitev 
postopka, najkasneje v štirih mesecih od 
datuma te odločitve sprejme končno 
odločitev, in sicer:
(a) ne nasprotuje odločitvi regulativnega 
organa;
ali
od zadevnega regulativnega organa 
zahteva, da spremeni ali prekliče svojo 
odločitev, če meni, da ni skladna s 
smernicami.
7. Če Komisija ne sproži postopka ali ne 
sprejme končne odločitve v roku iz 
odstavkov 5 in 6, se šteje, da ne nasprotuje 
odločitvi regulativnega organa.
8. Regulativni organ izpolni zahtevo 
Komisije po spremembi ali preklicu 
odločitve v roku dveh mesecev in o tem 
obvesti Komisijo.
9. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo tega člena. 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. en

Obrazložitev

Postopek iz odstavkov 3 do 9 člena 24e bi vpeljal sistem, po katerem bi Evropska komisija 
izdala končne in zavezujoče odločitve o izvajanju nacionalnega prava. S tem bi posegla v 
pristojnosti držav članci pri izvajanju nacionalnega prava.

Predlog spremembe 504
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24e – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija v roku štirih mesecev 
posreduje svoje mnenje regulativnemu 
organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter 
regulativnemu organu, ki je sprejel 
zadevno odločitev.

2. Agencija v roku dveh mesecev posreduje 
svoje mnenje regulativnemu organu, ki ga 
je zahteval, ali Komisiji ter regulativnemu 
organu, ki je sprejel zadevno odločitev.

Or. de

Obrazložitev

Skrajšanje roka.

Predlog spremembe 505
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24e – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija sprejme smernice, ki podrobno 
določajo postopek, ki mu je treba slediti za 
uporabo tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).

9. Komisija spremeni smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je treba 
slediti za uporabo tega člena. 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

S predlogom spremembe se želi zagotoviti, da bi Parlament in Svet sprejela smernice po 
rednem postopku. Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne 
prilagoditve.
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Predlog spremembe 506
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago 
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da pristojnim organom za 
izpolnjevanje njihovih nalog najmanj pet 
let hranijo na razpolago zadevne podatke v 
zvezi z vsemi transakcijami pogodb o 
oskrbi s plinom in z izvedenimi finančnimi 
instrumenti za trgovanje s plinom, ki so jih 
imeli s trgovci na debelo in upravljavci 
prenosnih omrežij ter upravljavci skladišč 
in obratov za UZP.

Or. fr

Obrazložitev

Pogoji za zbiranje podatkov o pogodbah prodaje na debelo morajo biti jasno opredeljeni in 
skladni s posebnimi nalogami pristojnih organov. Pristojni organi lahko poleg organov, ki so 
navedeni v predlogu direktive, vključijo tudi druge organe.

Predlog spremembe 507
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od podjetij za dobavo
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu,
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago
zadevne podatke v zvezi z vsemi 

1. Države članice zahtevajo, da podjetja za 
dobavo najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago
potrebne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
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transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

Or. de

Obrazložitev

Ni bistvenega razloga, zakaj bi bili za objavo shranjenih podatkov, ki ne zadevajo transakcij s 
finančnimi instrumenti, pooblaščeni samo organi. Takšna določba bi zapostavljala 
transakcije pogodb o oskrbi s plinom s trgovci na debelo in upravljavci prenosnih omrežij ter 
upravljavci obratov za UZP. Poleg tega bi udeležence na trgu postavila v bistveno slabši 
položaj in s tem močno ovirala dostop do trga.

Predlog spremembe 508
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago 
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj tri leta hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago 
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

Or. de

Obrazložitev

Skrajšanje birokratskih postopkov.
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Predlog spremembe 509
Alyn Smith

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 
nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago
pogodbene podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve v zvezi s podatki za utekočinjeni zemeljski plin in njegovo skladiščenje so obsežne, 
večje od tistih iz sedanjih smernic. Zagotavljati bi bilo treba pomembne in sorazmerne 
podatke; vrednost zahtevanja dodatnih podatkov je vprašljiva.

Predlog spremembe 510
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24f – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki vključujejo podrobnosti o 
značilnostih, kot so trajanje, pravila za 
dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, 
količina, datumi in ure izvedbe, cene 

2. Podatki lahko vključujejo podrobnosti o 
značilnostih, kot so trajanje, pravila za 
dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, 
količina, datumi in ure izvedbe, cene 
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transakcij in način identifikacije zadevnega 
trgovca na debelo, pa tudi določene 
podrobnosti o vseh neporavnanih 
pogodbah o oskrbi s plinom in izvedenih 
finančnih instrumentih za trgovanje s 
plinom.

transakcij in način identifikacije zadevnega 
trgovca na debelo, pa tudi določene 
podrobnosti o vseh neporavnanih 
pogodbah o oskrbi s plinom in izvedenih 
finančnih instrumentih za trgovanje s 
plinom.

Or. de

Obrazložitev

Člen 24f opisuje le okvirne pogoje glede obveznosti za shranjevanje podatkov in ne natančne 
vsebine zadevnih informacij, ki bi morala biti navedena v ustreznih smernicah.

Predlog spremembe 511
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljivi podatki o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 
za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Objava strateških podatkov bi bila proti interesom evropskih uvoznikov plina v EU, ker bi 
evropski neproizvajalci dobili podatke o prodajnih pogojih svojih konkurentov. Podatki se 
lahko posredujejo zadevnim organom, ne smejo pa se v tej obliki objaviti (takšna previdnost 
je v drugih gospodarskih sektorjih že splošno pravilo).
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Predlog spremembe 512
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljivi podatki o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 
za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije omejuje vpliv Evropskega parlamenta. S tem bi bile 
bistvene odločitve o oblikah notranjega energetskega trga izključene iz obsega 
demokratičnega zakonodajnega postopka. Obseg pristojnosti, ki se z uporabo postopka 
komitologije prenesejo na Komisijo, je neustrezen. Shranjeni podatki so ekonomsko občutljive 
informacije, ki ne bi smele biti objavljene. Zaradi teg je treba jasno razlikovati med objavo in 
hranjenjem.

Predlog spremembe 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 

3. Regulativni organ o izidih svojih 
preiskav ali o svoji zahtevi poroča
udeležencem na trgu in hkrati zagotovi, da 
se ne objavijo poslovno občutljivi podatki 
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občutljivi podatki o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 
za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

o posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila pri odločanju zagotovljena stalna preglednost in hkrati spoštovana poslovna 
zaupnost, je odstavek 3 treba spremeniti.

Predlog spremembe 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na razpolago 
udeležencem na trgu, pod pogojem, da se 
ne objavijo poslovno občutljivi podatki o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah.  Ta odstavek se 
ne uporablja za podatke o finančnih 
instrumentih, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2004/39/ES.

3. Da bi izboljšal splošno ureditev 
preglednosti, se regulativni organ lahko 
odloči, da nekatere od informacij, ki mu jih 
dajo na voljo dobaviteljska podjetja, da na 
razpolago udeležencem na trgu, pod 
pogojem, da se ne objavijo poslovno 
občutljivi podatki o posameznih 
udeležencih na trgu ali posameznih 
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja 
za podatke o finančnih instrumentih, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
2004/39/ES.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je večja jasnost glede narave in namena objavljanja informacij, ki jih zbira 
regulativni organ, da bi se izognili morebitni diskrecijski ali diskriminatorni obravnavi 
nacionalnega regulativnega organa v zvezi z razkrivanjem informacij.
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Predlog spremembe 515
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pooblastila, ki jih predlaga Komisija za sprejetje smernic v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom, znatno omejujejo pravice Evropskega parlamenta in bi jih bilo treba zavrniti.

Predlog spremembe 516
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 

črtano
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v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije omejuje vpliv Evropskega parlamenta. S tem bi bile 
bistvene odločitve o oblikah notranjega energetskega trga izključene iz obsega 
demokratičnega zakonodajnega postopka. Obseg pristojnosti, ki se z uporabo postopka 
komitologije prenesejo na Komisijo, je neustrezen.

Predlog spremembe 517
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Article 24f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

To pooblastilo za sprejem smernic ni potrebno, ker ni jasno, kako bi se lahko te podrobnosti 
opredelile na podlagi postopka komitologije.
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Predlog spremembe 518
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24f – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija sprejme smernice, ki 
določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

4. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Komisija spremeni smernice, 
ki določajo metode in ureditev vodenja 
evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki 
se morajo hraniti. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo se spremenijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. de

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi zagotoviti, da bi Parlament in Svet sprejela smernice po 
rednem postopku. Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne 
prilagoditve.

Predlog spremembe 519
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje s 
plinom, ki jih imajo podjetja za dobavo s 
trgovci na debelo, upravljavci prenosnih 
omrežij, skladišč in obratov za UZP, se ta 
člen uporablja šele potem, ko Komisija 
sprejme smernice iz odstavka 4.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

V odstavku 2 člena 24f so dovolj natančno opisani podatki, ki jih je treba hraniti, zato 
dodatne smernice niso potrebne.

Predlog spremembe 520
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje s 
plinom, ki jih imajo podjetja za dobavo s 
trgovci na debelo, upravljavci prenosnih 
omrežij, skladišč in obratov za UZP, se ta 
člen uporablja šele potem, ko Komisija 
sprejme smernice iz odstavka 4.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije omejuje vpliv Evropskega parlamenta. S tem bi bile 
bistvene odločitve o oblikah notranjega energetskega trga izključene iz obsega 
demokratičnega zakonodajnega postopka. Ta odločba bi tudi škodila sodelovanju med 
agencijo in Odborom evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR), saj oba 
izdajata priporočila o tem, ali se za transakcije v zvezi s pogodbami o oskrbi s plinom in z 
izvedenimi finančnimi instrumenti za trgovanje s plinom uporabljajo zahteve glede 
preglednosti pred in/ali po trgovanju in kakšna naj bi bila oblika teh zahtev.
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Predlog spremembe 521
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24f – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje s 
plinom, ki jih imajo podjetja za dobavo s 
trgovci na debelo, upravljavci prenosnih 
omrežij, skladišč in obratov za UZP, se ta 
člen uporablja šele potem, ko Komisija 
sprejme smernice iz odstavka 4.

5. Kar zadeva transakcije izvedenih 
finančnih instrumentov za trgovanje s 
plinom, ki jih imajo podjetja za dobavo s 
trgovci na debelo, upravljavci prenosnih 
omrežij, skladišč in obratov za UZP, se ta 
člen uporablja šele potem, ko so sprejete 
smernice iz odstavka 4.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe želi zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem 
postopku. Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.

Predlog spremembe 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 24fa

Regulativne pristojnosti za spodbujanje 
konkurence na trgu s plinom
1. Brez poseganja v člen 24c(3)(b) 
nacionalni regulativni organi naložijo 
uporabnikom omrežja, za katere je bilo 
ugotovljeno, da razpolagajo s pomembno 
tržno močjo, kot je določeno v členu 24h: 
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(a) obveznost zagotavljanja preglednosti v 
zvezi z objavo posebnih informacij, kot so 
računovodske informacije, tehnične 
specifikacije, posebni podatki o prodajnih 
pogodbah in pogoji za dobavo storitve in 
dostop njih ter cene;
(b) če dela uporabnik sistema razlike med 
pogodbenimi stranmi v zvezi z isto 
transakcijo, lahko nacionalni regulativni 
organ naloži obveznost zagotavljanja 
enake obravnave, zlasti na primer za 
odpravo vseh večjih pogodbenih določb, ki 
so disriminatorne, vključno s cenami, 
plačilnimi roki, diskriminatornimi pogoji 
prodaje in nakupa ter tehnikami, ki 
izključujejo katero koli pogodbeno 
določbo, po kateri je sklenitev pogodbe 
odvisna od sprejetja take obveznosti, ki po 
svojih značilnostih ali v primerjavi z 
običajno pogodbeno prakso ni del 
predmeta pogodbe;
(c) če pomanjkanje učinkovite 
konkurence pomeni, da bi uporabnik 
omrežja cene lahko ohranjal na pretirano 
nizki ali visoki ravni, nacionalni 
regulativni organ lahko naloži obveznosti 
v zvezi z začasnim nadzorom nad cenami, 
vključno z obveznostmi, da morajo biti 
cene odvisne od stroškov, ter obveznostmi 
v povezavi s sistemi stroškovnega 
računovodstva in oblikovanja cen. Kadar 
naložijo obveznost uporabe mehanizma za 
oblikovanje cen, ki odraža stroške, mora 
nadzor nad cenami temeljiti na dejanskih 
stroških uporabnika omrežja v zvezi s 
proizvodnjo in naložbami, vključno z 
ustreznim povračilom iz takšnih naložb v 
normalnih pogojih poslovanja. 
2. Nacionalni regulativni organi 
uporabnikom omrežja s pomembno tržno 
močjo na trgu iz člena 22h(1) in z 
upoštevanjem postopkov iz člena 22h 
prepovejo:
(a) zaračunavanje previsokih cen 
konkurentom povezanih podjetij ali 
podjetij, ki spadajo med vertikalna 
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integrirana podjetja iz člena 2;
(b) določanje neupravičeno nizkih cen v 
primerjavi s cenami, ki jih zaračunavajo 
uspešni konkurenti;
(c) neupravičeno dajanje prednosti 
nekaterim odjemalcem; ali
(d) neupravičeno združevanje storitev.

3. Zagotovljen je pritožbeni postopek, ki 
ne vpliva na uveljavitev pravic do pritožbe 
po zakonodaji Skupnosti in nacionalni 
zakonodaji. Pritožba nima odložilnega 
učinka.“

Or. en

(Dodajanje nove točke 24fa za členom 24f Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Če nacionalni regulativni organ ugotovi, da na trgu s plinom prevladujejo en ali več 
uporabnikov omrežja, mora imeti možnost ukrepanja in zagotoviti, da trg prinaša koristi 
končnim uporabnikom in hkrati postane konkurenčnejši. Obenem je treba zagotoviti 
pritožbeni postopek.

Predlog spremembe 523
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 24fa
1. Brez poseganja v člen 24c(3)(b) 
nacionalni regulativni organi lahko 
naložijo uporabnikom omrežja, za katere 
je bilo ugotovljeno, da razpolagajo s 
pomembno tržno močjo, kot je določeno v 
členu 24h: 
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(a) obveznost, da zagotovijo preglednost v 
zvezi z objavo posebnih podatkov, kot so 
računovodski podatki, tehnične 
specifikacije, posebni podatki o prodajnih 
pogodbah, pogojih zagotavljanja storitev 
in dostopa do njih ter cen;
(b) če dela uporabnik sistema razlike med 
pogodbenimi stranmi v zvezi z isto 
transakcijo, lahko nacionalni regulativni 
organ naloži obveznost zagotavljanja 
enake obravnave, zlasti na primer za 
odpravo vseh večjih pogodbenih določb, ki 
so disriminatorne, vključno s cenami, 
plačilnimi roki, diskriminatornimi pogoji 
prodaje in nakupa ter tehnikami, ki 
izključujejo katero koli pogodbeno 
določbo, po kateri je sklenitev pogodbe 
odvisna od sprejetja take obveznosti, ki po 
svojih značilnostih ali v primerjavi z 
običajno pogodbeno prakso ni del 
predmeta pogodbe;
(c) če pomanjkanje učinkovite 
konkurence pomeni, da bi uporabnik 
omrežja cene lahko ohranjal na pretirano 
nizki ali visoki ravni, nacionalni 
regulativni organ lahko naloži obveznosti 
v zvezi z začasnim nadzorom nad cenami, 
vključno z obveznostmi, da morajo biti 
cene odvisne od stroškov, ter obveznostmi 
v povezavi s sistemi stroškovnega 
računovodstva in oblikovanja cen. Ob 
naložitvi obveznosti uporabe mehanizma 
za oblikovanje cen, ki odraža stroške, 
nadzor nad cenami temelji na stroških, ki 
jih ima uporabnik omrežja v povezavi s 
proizvodnjo in naložbami, vključno z 
ustreznim povračilom takšnih naložb pod 
normalnimi pogoji poslovanja. 
2. Nacionalni regulativni organi lahko 
uporabnikom omrežja s pomembno tržno 
močjo na trgu iz člena 22h(1) in z 
upoštevanjem postopkov iz člena 22h 
prepovejo:
(a) zaračunavanje previsokih cen 
konkurentom povezanih podjetij ali 
podjetij, ki spadajo med vertikalna 
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integrirana podjetja iz člena 2;
(b) določanje neupravičeno nizkih cen v 
primerjavi s cenami, ki jih zaračunavajo 
uspešni konkurenti;
(c) neupravičeno dajanje prednosti 
določenim odjemalcem; ali
(d) neupravičeno združevanje storitev.
3. Zagotovljen je pritožbeni postopek, ki 
ne vpliva na uveljavitev pravic do pritožbe 
po zakonodaji Skupnosti in nacionalni 
zakonodaji. Pritožba nima odložilnega 
učinka.“

Or. en

Obrazložitev

Če nacionalni regulativni organ ugotovi, da na trgu s plinom prevladujejo en ali več 
uporabnikov omrežja, mora imeti možnost ukrepanja in zagotoviti, da trg prinaša koristi 
končnim uporabnikom in hkrati postane konkurenčnejši. Obenem je treba zagotoviti 
pritožbeni postopek.

Predlog spremembe 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 24fb

Spodbujanje konkurence na trgu s plinom

1. Da bi spodbujali učinkovito 
konkurenco na trgu s plinom, se izognili 
zlorabam prevladujočega položaja in 
zaščitili interese uporabnikov, izvedejo 
nacionalni regulativni organi za določitev 
ravni učinkovite konkurence na 
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ustreznem trgu analizo trga za trgovce na 
debelo, končne odjemalce in sistemske 
storitve.
2. Če konkurenca na katerem koli 
identificiranem trgu ni učinkovita v 
doseganju ciljev iz člena 1, nacionalni 
regulativni organi analizirajo, ali je 
uporabnik omrežja na položaju, ki je enak 
prevladujočemu položaju, torej ima 
položaj gospodarske moči, ki mu 
zagotavlja delovanje, precej neodvisno od 
konkurentov, odjemalcev in končno 
odjemalcev. Nacionalni regulativni organi 
ugotovitve analize objavijo na svojih 
uradnih spletnih mestih.
3. V postopku določanja uporabnikov 
omrežja s pomembno tržno močjo in brez 
poseganja v pravo Skupnosti  nacionalni 
regulativni organi upoštevajo:
(a) prisotnost upravljavca uporabnika 
omrežja na geografskem območju 
določenega trga in na tesno povezanih 
trgih, kjer so povezave med dvema trgoma 
takšne, da dopuščajo prenos tržne moči z 
enega trga na drugega in s tem povečanje 
tržne moči zadevnega upravljavca;
(b) velikost uporabnika omrežja in 
njegovega tržnega deleža;
(c) obseg dejavnosti uporabnika omrežja 
in podjetij, ki jih nadzira, ter dejavnosti 
podjetja, ki nadzira uporabnika omrežja, 
vertikalno integracijo in edinstvene 
značilnosti določenih trgov z vidika 
povezav, raznolikosti proizvodov ter obseg 
blaga in storitev, ki so ponujene v paketu;
(d) obstoj ovir za vstop na trg ter njegovo 
rast in širjenje;
(e) pomanjkanje ali nizko raven 
izravnalne kupne moči;
(f) pomanjkanje potencialne konkurence;

(g) ekonomije obsega in dejavnosti.

4. Najpozneje v dveh letih od začetka 
veljavnosti Direktive …/…/ES o 
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spremembi Direktive 2003/55/ES o 
skupnih pravilih za notranji trg z 
zemeljskim plinom in vsake tri leta  po 
predhodnem pregledu nacionalni 
regulativni organi izvedejo analizo trga na 
ustreznih trgih. Vsak upravljavec omrežja 
lahko že prej zahteva analizo trga, če so se 
pogoji konkurence na ustreznem trgu po 
zadnji analizi znatno spremenili in če so 
bile ugotovitve iz odstavka 2 objavljene 
pred več kot enim letom. Zavrnitev izvedbe 
dodatne analize trga mora biti ustrezno 
utemeljena.“

Or. en

(Dodajanje novega člena 24fb za členom 24fa Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Sektor plina v EU je zaradi visoke stopnje koncentracije, vertikalne integracije in 
kompleksnosti ponudb nagnjen h konkurenčnim težavam. Poleg tega mora zaradi strukturnih 
značilnosti sektorja, tj. naravnega monopola in dejstva, da se te značilnosti na podlagi naložb 
spremenijo šele po desetih letih, regulativnim organom biti omogočeno, da ukrepajo v 
kratkem času. Regulatorji morajo imeti možnost, da analizirajo trg in preverijo, ali ima 
uporabnik omrežja prevladujoči položaj.

Predlog spremembe 525
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 24fb

1. Da bi spodbujali učinkovito 
konkurenco na trgu s plinom, se izognili 
zlorabam prevladujočega položaja in 
zaščitili interese uporabnikov, izvedejo 
nacionalni regulativni organi za določitev 
ravni učinkovite konkurence na 
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ustreznem trgu analizo trga za trgovce na 
debelo, končne odjemalce in sistemske 
storitve.
2. Če konkurenca na katerem koli 
identificiranem trgu ni učinkovita v 
doseganju ciljev iz člena 1, nacionalni 
regulativni organi analizirajo, ali je 
uporabnik omrežja na položaju, ki je enak 
prevladujočemu položaju, torej ima 
položaj gospodarske moči, ki mu 
zagotavlja delovanje, precej neodvisno od 
konkurentov, odjemalcev in končno 
odjemalcev. Nacionalni regulativni organi 
ugotovitve analize objavijo na svojih 
uradnih spletnih straneh.
3. V postopku določanja uporabnikov 
omrežja s pomembno tržno močjo in brez 
poseganja v pravo Skupnosti nacionalni 
regulativni organi upoštevajo:
(a) prisotnost upravljavca uporabnika 
omrežja na geografskem območju 
določenega trga in na tesno povezanih 
trgih, kjer so povezave med dvema trgoma 
takšne, da dopuščajo prenos tržne moči z 
enega trga na drugega in s tem povečanje 
tržne moči zadevnega upravljavca;
(b) velikost uporabnika omrežja in 
njegovega tržnega deleža;
(c) obseg dejavnosti uporabnika omrežja 
in podjetij, ki jih nadzira, ter dejavnosti 
podjetja, ki nadzira uporabnika omrežja, 
vertikalno integracijo in edinstvene 
značilnosti določenih trgov z vidika 
povezav, raznolikosti proizvodov ter obseg 
blaga in storitev, ki so ponujene v paketu;
(d) obstoj ovir za vstop na trg ter njegovo 
rast in širitev;
(e) pomanjkanje ali nizko raven 
izravnalne kupne moči;
(f) pomanjkanje potencialne konkurence;
(g) ekonomije obsega in dejavnosti.
4. Najpozneje v dveh letih od začetka 
veljavnosti Direktive …/…/ES o 
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spremembi Direktive 2003/55/ES o 
skupnih pravilih za notranji trg z 
zemeljskim plinom in vsake tri leta po 
predhodnem pregledu nacionalni 
regulativni organi izvedejo analizo trga na 
ustreznih trgih. Vsak upravljavec omrežja 
lahko že prej zahteva analizo trga, če so se 
pogoji konkurence na ustreznem trgu po 
zadnji analizi znatno spremenili in če so 
bile ugotovitve iz odstavka 2 objavljene 
pred več kot enim letom. Zavrnitev izvedbe 
dodatne analize trga mora biti ustrezno 
podkrepljena.“

Or. en

Obrazložitev

Sektor plina v EU je zaradi visoke stopnje koncentracije, vertikalne integracije in 
kompleksnosti ponudb nagnjen h konkurenčnim težavam. Poleg tega mora zaradi strukturnih 
značilnosti sektorja, tj. naravnega monopola in dejstva, da se te značilnosti na podlagi naložb 
spremenijo šele po desetih letih, regulativnim organom biti omogočeno, da ukrepajo v 
kratkem času. Vzporedno s sektorjem telekomunikacij morajo regulativni organi imeti 
možnost, da analizirajo trg in preverijo, ali ima uporabnik omrežja prevladujoči položaj.

Predlog spremembe 526
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V členu 28 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
„1. Države članice, ki so posredno 
povezane v povezano omrežje druge 
države članice in imajo zgolj enega 
glavnega zunanjega dobavitelja, lahko 
odstopajo od členov 4, 7, 9, 23 in/ali 24 te 
direktive. Glavni dobavitelj je dobavitelj 
z več kot 75 % tržnim deležem. To 
odstopanje samodejno preneha veljati, 
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ko ni več izpolnjen vsaj eden izmed teh 
pogojev. O vsakem odstopanju se obvesti 
Komisijo“.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam, ki so posredno povezane v povezano omrežje druge države članice in 
imajo zgolj enega glavnega zunanjega dobavitelja, je treba omogočiti odstopanje od zahtev 
glede ločevanja.

Predlog spremembe 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15g) V člen 28 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Estonija, Latvija in Litva so 
oddaljene regije brez neposredne povezave 
s povezanim sistemom druge države 
članice, imajo le enega glavnega 
zunanjega dobavitelja, ki so mu bile s 
pogodbami ali obveznostmi, sklenjenimi 
pred 1. majem 2004, podeljene izključne 
pravice do monopola, in trenutno nimajo 
možnosti skleniti dogovora z drugimi 
dobavitelji, zato lahko odstopajo od določb 
iz členov 7, 7a, 7b, 7c, 7d in 9. Glavni 
dobavitelj je dobavitelj z več kot 75% 
tržnim deležem v teh regijah. To 
odstopanje samodejno preneha veljati po 
poteku pogodb ali obveznosti, sklenjenih z 
glavnim dobaviteljem pred 1. majem 2004, 
vendar najpozneje v desetih letih po 
sprejetju Direktive .../.../ES o spremembi 
Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih 
za notranji trg z zemeljskim plinom. O 
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vsakem odstopanju se obvesti Komisijo“

Or. en

Obrazložitev

Baltska regija je izoliran trg s plinom, ki ima zgolj enega zunanjega dobavitelja in nima 
povezav z drugimi državami članicami. Trenutno veljajo dolgoročne pogodbe, ki zunanjim 
dobaviteljem podeljujejo izključne pravice pri distribuciji plina. Takojšnje izvajanje zahtev 
glede ločevanja bi pomenilo prekinitev sedanjih obvezujočih pogodb, kar bi za te države 
pomenilo pravne in finančne posledice, zato mora za Baltske države veljati obdobje 
odstopanja.

Predlog spremembe 528
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V členu 31(3) se uvodni del 
pododstavka 1 nadomesti z naslednjim:
"3. Komisija najpozneje v petih letih od 
začetka veljavnosti Direktive …/…/ES o 
spremembi Direktive 2003/55/ES o 
skupnih pravilih za notranji trg z 
zemeljskim plinom pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu natančno poročilo o 
napredku pri vzpostavitvi notranjega 
trga s plinom. Poročilo obravnava 
zlasti:“

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 529
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Priloga A(a) se spremeni:
„(a) pravico do pogodbe z njihovim 
dobaviteljem plina in, kjer je to ustrezno, 
tudi z njihovimi upravljavci 
distribucijskega omrežja, ki določa, kjer je 
to potrebno za posamezno pogodbo:
– identiteto in naslov podjetja;
– nudene storitve, raven tržne in tehnične 
kakovosti nudenih storitev in rok za 
začetek storitve;
[…]“

Or. de

(Spreminja besedilo priloge A (a) k Direktivi 2003/55/ES)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je natančneje opredeliti nekatere pojme, ki so se v praksi 
izkazali za premalo jasne. Druga alinea: na konkurenčnem trgu je kakovost oskrbe temeljna 
pravica. Vendar bi morala beseda kakovost že sama po sebi pomeniti skladnost s tržnimi in 
tehničnimi standardi. Prva priključitev dejansko ni zelo pomembna. To je datum, ko se objekt 
na novi lokaciji prvič priključi na omrežje.

Predlog spremembe 530
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (a)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) V Prilogi A se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
„(a) pravico do pogodbe z njihovim 
dobaviteljem plina, ki določa:
– identiteto in naslov dobavitelja;

– zagotovljene storitve, raven kakovosti 
zagotovljenih storitev in rok za prvo 
priključitev;
– po potrebi vrste ponujenih 
vzdrževalnih del;
– sredstva, prek katerih je mogoče 
pridobiti najnovejše podatke o vseh 
veljavnih tarifah in stroških 
vzdrževanja;
– trajanje pogodbe, pogoje za 
podaljšanje in prenehanje storitev in 
pogodbe, obstoj pravice do brezplačne 
odpovedi;
– morebitne ureditve odškodnin in 
nadomestil, ki se uporabljajo, če v 
pogodbi predvidena raven kakovosti 
storitev ni dosežena, vključno z 
nenatančnim in zapoznelim 
obračunavanjem; …

– način za sprožitev postopkov za 
reševanje sporov v skladu s točko (f); in
– informacije o pravicah potrošnikov, ki 
se pregledno sporočajo v obliki obračunov 
in prek spletnih strani elektroenergetskih 
podjetij.“

Or. en

Obrazložitev

Kakovost storitev in preglednost sta bistveni pravici na konkurenčnem trgu.
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Predlog spremembe 531
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (a) – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) V Prilogi A se druga alinea točke 
(a) nadomesti z naslednjim:
"– zagotovljene storitve, raven tržne in 
tehnične kakovosti zagotovljenih storitev 
in rok za aktiviranje storitev;“

Or. en

Obrazložitev

"Raven kakovosti storitev" bi morala biti opredeljena tako, da se nanaša na tržne in tehnične 
standarde. "Rok za prvo priključitev" je preveč ozko opredeljen standard in ga je treba 
razširiti na vse vrste priključitve.

Predlog spremembe 532
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16c) V Prilogi A se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:



AM\715991SL.doc 77/94 PE404.589v01-00

SL

„(b) pravočasen prejem obvestila o 
kakršni koli nameravani spremembi 
pogodbenih pogojev in hkrati s 
prejemom tega obvestila tudi obvestila o 
pravici do odpovedi. Izvajalci storitev 
morajo svoje naročnike neposredno in 
pravočasno ter na pregleden in razumljiv 
način obvestiti o vsakršnem povečanju 
stroškov najkasneje eno običajno 
obračunsko obdobje potem, ko 
povečanje začne veljati. Države članice 
morajo potrošnikom zagotoviti možnost 
odstopa od pogodb, če ti ne sprejmejo 
novih pogojev, o katerih jih obvesti 
njihov dobavitelj plina;“

Or. en

(Enako besedilo kot v Prilogi A(b) k Direktivi 2003/55/ES, ki se mu doda besedilo "na 
pregleden in razumljiv način".)

Obrazložitev

Preglednost je nujna na konkurenčnem trgu.

Predlog spremembe 533
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 d (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16d) V Prilogi A se točka (c) nadomesti z 
naslednjim:
„(c) pregledne neodvisne informacije o 
veljavnih cenah in tarifah ter o splošnih 
veljavnih pogojih v zvezi z dostopom in 
uporabo plinskih storitev na nacionalni 
ravni in ravni Skupnosti;“

Or. en
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(Enako besedilo kot v Prilogi A(c) k Direktivi 2003/55/ES, ki se mu doda besedilo „na 
nacionalni ravni in ravni Skupnosti“)

Obrazložitev

Te informacije bodo izboljšale konkurenčnost.

Predlog spremembe 534
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 e (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16e) V Prilogi A se točka (d) nadomesti z 
naslednjim:
„(d) možnost velike izbire načinov 
plačevanja, ki ne zapostavlja ranljivih 
odjemalcev. [...] Splošni pogoji morajo 
biti pošteni in pregledni. Objavljeni 
morajo biti v jasnem in razumljivem 
jeziku. Potrošnike je treba zavarovati 
pred nepoštenimi in zavajajočimi načini 
prodaje, vključno z nepogodbenimi 
ovirami, ki jih ustvarja trgovec;“

Or. en

(Enako besedilo kot v Prilogi A(d) k Direktivi 2003/54/ES, ki se mu doda besedilo "da se ne 
diskriminira ranljivih odjemalcev" in "vključno z nepogodbenimi ovirami, ki jih ustvarja 

trgovec".)

Obrazložitev

Ranljivi odjemalci potrebujejo posebno zaščito.
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Predlog spremembe 535
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 f (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16f) V Prilogi A se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
„(f) pravico do preglednih, enostavnih in 
poceni postopkov pri obravnavi njihovih 
pritožb. Takšni postopki morajo 
omogočati pošteno in hitro reševanje 
sporov v roku treh mesecev in določati 
sistem povračil in/ali odškodnin, če je to 
upravičeno. Pri teh postopkih se, kjer je 
to mogoče, upoštevajo načela, ki jih 
določa Priporočilo Komisije 98/257/ES;“

Or. en

(Enako besedilo kot v Prilogi A(f) k Direktivi 2003/54/ES, ki se mu doda besedilo "v roku treh 
mesecev".)

Obrazložitev

Potrošnike mora zastopati organ, ki je neodvisen od nacionalnega regulatorja, vlade in 
dobaviteljev električne energije.

Predlog spremembe 536
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 

(h) da lahko preprosto zamenjajo 
dobavitelja. Kjer postopek zamenjave 
zahteva informacije o mestu dobave, 
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licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve à ni 
mogoče dodatno zaračunati.

podatke o porabi ali standardni profil 
porabe, države članice zagotovijo, da je to 
brezplačno na voljo vsem podjetjem, ki 
imajo dovoljenje za dostop do takšnih 
podatkov. Stran, ki je odgovorna za 
upravljanje s podatki, mora te podatke 
posredovati podjetju. Države članice 
zagotovijo, da obstaja dogovorjena oblika,
v kakšni se predstavijo podatki, ter 
postopek, s katerim se dobaviteljem in 
odjemalcem po potrebi zagotovi dostop do 
podatkov. Te določene storitve se 
odjemalcem dodatno ne zaračuna.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da so vsi potrebni podatki za postopek zamenjave 
neposredno dostopni novemu dobavitelju. Ker vsa podjetja morda nimajo licenc in ker 
podatke o porabi načeloma potrebuje novi dobavitelj, zamenjava sistema lahko zahteva, da so 
podatki posredovani neodvisnemu podjetju za merjenje porabe z ustrezno licenco in ne 
dobavitelju. Na konkurenčnem trgu vse dodatne stroške na koncu nosi odjemalec.

Predlog spremembe 537
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 

(h) da lahko preprosto zamenjajo 
dobavitelja. Kjer postopek zamenjave 
zahteva informacije o mestu dobave, 
podatke o porabi ali standardni profil 
porabe, države članice zagotovijo, da je to 
brezplačno na voljo vsem podjetjem, ki 
imajo dovoljenje za dostop do takšnih 
podatkov. Stran, ki je odgovorna za 
upravljanje s podatki, mora te podatke 
posredovati podjetju. Države članice 
zagotovijo, da obstaja dogovorjena oblika,
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odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

v kakšni se predstavijo podatki, ter 
postopek, s katerim se dobaviteljem in 
odjemalcem po potrebi zagotovi dostop do 
podatkov. Te določene storitve se 
odjemalcem dodatno ne zaračuna.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da so vsi potrebni podatki za postopek zamenjave 
neposredno dostopni novemu dobavitelju, tako da teh podatkov ni treba posredovati 
odjemalcu prek sistemov. Na konkurenčnem trgu vse dodatne stroške na koncu nosi 
odjemalec. Sprememba besedila je namenjena pojasnitvi namena.

Predlog spremembe 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
dejanski porabi in da lahko z izrecnim 
soglasjem in brezplačno kateremu koli 
podjetju z licenco za dobavo dovolijo 
dostop do svojih podatkov o porabi, ki 
lahko obsegajo dobavo energije, 
razpoložljive na posameznem območju, ter 
vse nacionalne mehanizme in mehanizme 
Skupnosti, ki spodbujajo energetsko 
učinkovitost. Stran, ki je odgovorna za 
upravljanje s podatki, mora te podatke 
posredovati podjetju. Države članice 
določijo, v kakšni obliki se predstavijo 
podatki, ter postopek, s katerim se 
dobaviteljem in odjemalcem brez 
nepotrebnega odlašanja zagotovi dostop 
do podatkov. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati.

Or. en
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Obrazložitev

To bo spodbudilo okoljsko ozaveščeno ravnanje in izboljšalo vlogo odjemalcev ter tako 
pozitivno vplivalo na trg.

Predlog spremembe 539
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi, ki lahko 
obsegajo dobavo energije, razpoložljive na 
posameznem območju, ter vse nacionalne 
mehanizme in mehanizme Skupnosti, ki 
spodbujajo energetsko učinkovitost. Stran, 
ki je odgovorna za upravljanje s podatki, 
mora te podatke posredovati podjetju. 
Države članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

Or. en

Obrazložitev

To bo spodbudilo okoljsko ozaveščeno ravnanje in izboljšalo vlogo odjemalcev ter tako 
pozitivno vplivalo na trg.
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Predlog spremembe 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z 
licenco za dobavo dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju za 
dobavo z dovoljenjem dovolijo dostop do 
svojih podatkov o porabi. Stran, ki je 
odgovorna za upravljanje s podatki, mora 
te podatke posredovati podjetju. Države 
članice določijo, v kakšni obliki se 
predstavijo podatki, ter postopek, s katerim 
se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi 
dostop do podatkov. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah, na primer v Avstriji, podjetja ne potrebujejo licence za izvajanje 
dejavnosti.

Predlog spremembe 541
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in stroških. Te 
storitve odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in stroških, kar lahko 
vključuje dobavo energije, ki je na voljo 
na posameznem območju, ter vse 
nacionalne mehanizme in mehanizme 
Skupnosti, ki spodbujajo energetsko 
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učinkovitost. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati. Za 
zagotavljanje teh informacij se do leta 
2015 v vsa gospodinjstva namestijo 
inteligentni števci.

Or. en

Obrazložitev

To bo spodbudilo okoljsko ozaveščeno ravnanje in izboljšalo vlogo odjemalcev pri njihovem 
pozitivnem vplivanju na trg. Inteligentni števci dobavitelju sporočajo dejansko porabo, 
odjemalca pa obveščajo o stroških dejanske porabe. To lahko odjemalcem omogoča manjše 
povpraševanje v času največjih obremenitev in s tem nižje stroške za energijo. Če bodo 
odjemalci v celoti razumeli okoljske ukrepe, se lahko doseže načrtovano povečanje 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 542
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in stroških. Te 
storitve odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

(i) da so ustrezno in redno obveščeni o 
dejanski porabi plina na podlagi dejanskih 
podatkov meritev ali ocen, ko podatki o 
porabi niso na voljo. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

Or. en

Obrazložitev

Odjemalce je treba redno obveščati, da nadzirajo svojo porabo, kar ne pomeni nujno vsak 
mesec. Po drugi strani pa se števci pogosto nahajajo v stanovanjih, zaradi česar je branje 
števcev težje in dražje. V takih primerih bi bila potrebna večja prožnost, ki bi dovoljevala 
uporabo ocen.
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Predlog spremembe 543
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in stroških. Te 
storitve odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

(i) da so dovolj pogosto obveščeni o svoji
dejanski porabi plina in stroških, da lahko 
nadzirajo lastno porabo. Te določene
storitve se odjemalcem dodatno ne 
zaračuna.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana zahteva, da morajo odjemalci biti obveščeni vsak mesec je nepotrebna in verjetno 
nesorazmerna glede na visoke stroške različnih možnosti merjenja porabe. Poleg tega to 
področje pokriva že člen 13 Direktive o energetskih storitvah. Zato mora biti besedilo v 
skladu z direktivo o energetskih storitvah, da bi se izognili prekrivanju in nasprotovanju 
zahtev na tem področju.

Predlog spremembe 544
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in stroških. Te 
storitve odjemalcem ni mogoče dodatno 
zaračunati.

(i) da so dovolj pogosto obveščeni o svoji
dejanski porabi plina in stroških, da lahko
nadzirajo lastno porabo. Te določene
storitve se odjemalcem dodatno ne 
zaračuna.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagana zahteva, da morajo odjemalci biti obveščeni vsak mesec je nepotrebna in verjetno 
nesorazmerna glede na visoke stroške različnih možnosti merjenja porabe.  Poleg tega to 
področje pokriva že člen 13 Direktive o energetskih storitvah.  Na konkurenčnem trgu vse 
dodatne stroške na koncu nosi odjemalec.  Sprememba besedila je namenjena pojasnitvi 
namena.

Predlog spremembe 545
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

j) da lahko kadar koli tekom leta zamenjajo 
dobavitelja, pri čemer postopek ne traja 
več kot en mesec od trenutka, ko so 
zagotovljene vse zahtevane informacije in 
je sklenjena pogodba med odjemalcem in 
novim dobaviteljem, do dejanskega 
datuma zamenjave.

Or. en

Obrazložitev

Postopek zamenjave od odjemalcev ne sme zahtevati nesorazmerno veliko napora in časa. Za 
postopek zamenjave je zato treba določiti časovni rok. 

Postopek mora biti preprost in hiter ter ne sme dopuščati možnosti, da bi ga katera koli 
udeležena stran zavlačevala. V obdobju za postopek zamenjave morajo biti upoštevane 
tehnične zahteve, ki pa ne smejo postati ovira, ki bi odjemalce odvrnila od zamenjave 
dobavitelja in zamrznila tržni delež v prid uveljavljenim dobaviteljem.
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Predlog spremembe 546
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

j) da lahko kadar koli tekom leta zamenjajo 
dobavitelja, pri čemer postopek ne traja 
več kot en mesec od trenutka, ko so 
zagotovljene vse zahtevane informacije in 
je sklenjena pogodba med odjemalcem in 
novim dobaviteljem, do dejanskega 
datuma zamenjave. Račun prejšnjega 
dobavitelja se poravna najpozneje en 
mesec po njegovi zadnji dobavi.

Or. en

Obrazložitev

Eden najpomembnejših pokazateljev konkurenčnega in učinkovitega trga z električno energijo 
je odjemalcem prijazen postopek zamenjave. Za postopek zamenjave je zato treba določiti 
časovni okvir.

Predlog spremembe 547
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun 
prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje 
en mesec po njegovi zadnji dobavi.

(j) da lahko kadar koli tekom leta 
zamenjajo dobavitelja, pri čemer je račun
prejšnjega dobavitelja poslan najpozneje 
dva meseca po njegovi zadnji dobavi.

Or. en
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Obrazložitev

Zahteva bi morala biti manj stroga in upoštevati, da je stari dobavitelj odvisen od končnega 
odčitka števca distribucijskega podjetja/novega dobavitelja in od industrijskih procesov.

Predlog spremembe 548
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ja) da se račun prejšnjega dobavitelja 
poravna najpozneje en mesec po njegovi 
zadnji dobavi.“

Or. en

Obrazložitev

Postopek zamenjave od odjemalcev ne sme zahtevati nesorazmerno veliko napora in časa. Za 
postopek zamenjave je zato treba določiti časovni rok. 

Postopek mora biti preprost in hiter ter ne sme dopuščati možnosti, da bi ga katera koli 
udeležena stran zavlačevala. V obdobju za postopek zamenjave morajo biti upoštevane 
tehnične zahteve, ki pa ne smejo postati ovira, ki bi odjemalce odvrnila od zamenjave 
dobavitelja in zamrznila tržni delež v prid uveljavljenim dobaviteljem.

Predlog spremembe 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ja) Evropska listina o pravicah 
odjemalcev energije, ki jo je predlagala 
Komisija, se uporabi kot podlaga za 
smernice o zaščiti odjemalcev, ki jih je 
agencija predložila Komisiji.“

Or. en

(Doda se nov odstavek (ja) k Prilogi A Direktive 2003/55/ES.)

Obrazložitev

Evropska listina o pravicah odjemalcev energije upošteva stališča ustreznih zainteresiranih 
strani in socialnih partnerjev v zvezi s pravicami potrošnikov ter jo je treba priznati v tej 
direktivi.

Predlog spremembe 550
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ja) Evropska listina o pravicah 
odjemalcev energije, ki jo je predlagala 
Komisija, se uporabi kot podlaga za 
smernice o zaščiti odjemalcev, ki jih je 
agencija predložila Komisiji.“

Or. en

Obrazložitev

Evropska listina o pravicah odjemalcev energije upošteva stališča ustreznih zainteresiranih 
strani in socialnih partnerjev v zvezi s pravicami potrošnikov ter jo je treba priznati v tej 
direktivi.
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Predlog spremembe 551
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ja) Evropska listina o pravicah 
odjemalcev energije, ki jo je predlagala 
Komisija, se uporabi kot podlaga za 
smernice o zaščiti odjemalcev, ki jih je 
agencija predložila Komisiji.“

Or. en

(Doda se nov odstavek (ja) k Prilogi A Direktive 2003/55/ES.)

Obrazložitev

Evropska listina o pravicah odjemalcev energije upošteva stališča ustreznih zainteresiranih 
strani in socialnih partnerjev v zvezi s pravicami potrošnikov ter jo je treba priznati v tej 
direktivi.

Predlog spremembe 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(jb) V vsaki državi članici se ustanovi 
zakonsko neodvisen organ za zaščito 
odjemalcev. Ta organ zastopa odjemalce 
pri uradnih posvetovanjih s pristojnimi 
organi o notranjem energetskem trgu. 
Zagotavlja ustrezno zaščito končnih 
odjemalcev v skladu z določbami iz te 
direktive ter je odgovoren zlasti za 
zagotavljanje neodvisnih nasvetov in 
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zanesljivih informacij odjemalcem.“

Or. en

(Doda se nov odstavek (jb) k Prilogi A Direktive 2003/55/ES.)

Obrazložitev

Medtem ko je treba nacionalnim regulatorjem dodeliti pristojnost za zaščito odjemalcev, je 
treba odjemalcem zagotoviti možnost, da javno izrazijo svoje mnenje. Nacionalni regulator in 
organ za zaščito odjemalcev morata zagotoviti medsebojno sodelovanje, izmenjavo informacij 
in usklajeno obravnavanje vprašanj, ki zadevajo obe organizaciji.

Predlog spremembe 553
Mia De Vits

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(jb) V vsaki državi članici se ustanovi 
zakonsko neodvisen organ za zaščito 
odjemalcev. Ta organ zastopa odjemalce 
pri uradnih posvetovanjih s pristojnimi 
organi o notranjem energetskem trgu. 
Zagotavlja ustrezno zaščito končnih 
odjemalcev v skladu z določbami iz te 
direktive ter je odgovoren zlasti za 
zagotavljanje neodvisnih nasvetov in 
zanesljivih informacij odjemalcem.“

Or. en

(Doda se nov odstavek k Prilogi A Direktive 2003/55/ES.)

Obrazložitev

Medtem ko je treba nacionalnim regulatorjem dodeliti pristojnost za zaščito odjemalcev, je 
treba odjemalcem zagotoviti možnost, da javno izrazijo svoje mnenje. Nacionalni regulator in 
organ za zaščito odjemalcev morata zagotoviti medsebojno sodelovanje, izmenjavo informacij 
in usklajeno obravnavanje vprašanj, ki zadevajo obe organizaciji.
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Predlog spremembe 554
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/55/ES
Priloga A – točka (j b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(jb) V vsaki državi članici se ustanovi 
zakonsko neodvisen organ za zaščito 
odjemalcev. Ta organ zastopa odjemalce 
pri uradnih posvetovanjih s pristojnimi 
organi o notranjem energetskem trgu. 
Zagotavlja ustrezno zaščito končnih 
odjemalcev v skladu z določbami iz te 
direktive ter je odgovoren zlasti za 
zagotavljanje neodvisnih nasvetov in 
zanesljivih informacij odjemalcem.“

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko je treba nacionalnim regulatorjem dodeliti pristojnost za zaščito odjemalcev, je 
treba odjemalcem zagotoviti možnost, da javno izrazijo svoje mnenje. Nacionalni regulator in 
organ za zaščito odjemalcev morata zagotoviti medsebojno sodelovanje, izmenjavo informacij 
in usklajeno obravnavanje vprašanj, ki zadevajo obe organizaciji.

Predlog spremembe 555
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice razveljavijo zakone in 
druge predpise, ki bi kateremu koli 
podjetju plinskega gospodarstva, 
regulativnemu ali drugemu organu 
preprečili izvajanje nalog ali izpolnjevanje 
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pristojnosti ali obveznosti iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi nacionalne zakonodaje regulativni organi morda ne morejo izvajati zakonitih 
pristojnosti iz te direktive. Umetno nizko regulirane tarife, ki so običajno določene v 
nacionalni zakonodaji, lahko nacionalnemu regulativnemu organu onemogočajo preprečitev 
navzkrižnega subvencioniranja, nacionalna zakonodaja pa lahko preprečuje tudi določene 
ukrepe (na primer prodajo plina) v nekaterih državah članicah. Izvajanje pomeni tudi 
odstranitev takšnih ovir za učinkovito konkurenco.

Predlog spremembe 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija o formalnem in praktičnem 
izvajanju te direktive v vseh državah 
članicah letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Tako bi zagotovili učinkovito izvajanje določb iz te direktive.

Predlog spremembe 557
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je subjekt pod javnim nadzorom 
neposredno ali posredno udeležen pri 
prevzemu delov vertikalno integriranega 
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podjetja, se o ceni v zvezi s postopkom 
tega prenosa obvesti Komisijo. To 
obvestilo vsebuje potrdilo mednarodne 
revizorske hiše o premoženjski vrednosti. 
Komisija te podatke uporabi izključno za 
namene nadzora državne pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti enake konkurenčne pogoje za državna in zasebna podjetja.

Predlog spremembe 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Komisija na osnovi javnega 
posvetovanja in razprav s pristojnimi 
organi ter po prejemu mnenja Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev in 
šest let po začetku veljavnosti te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča 
o zaželenosti ohranitve ali spreminjanju te 
direktive. Preveri se več različic za 
prestrukturiranje podjetij plinskega 
gospodarstva iz člena 7a do 7d ter člena 9 
in 9b direktive 2003/55/ES, zlasti z vidika 
njihovega vpliva na dostop do omrežja in 
potrebnih naložb.

Or. en

Obrazložitev

Tako bi zagotovili učinkovito izvajanje določb iz te direktive.
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