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Predlog spremembe 38
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Vendar trenutno nobenemu podjetju v
Skupnosti ni mogoče zagotoviti pravice, da 
prodaja plin v vsaki državi članici pod 
enakimi pogoji, brez diskriminacije ali 
ovir. Zlasti še ne obstajata 
nediskriminatoren dostop do omrežja in 
enako učinkovita raven regulativnega 
nadzora v vseh državah članicah, saj 
sedanji pravni okvir ne zadostuje.

(3) Vendar trenutno ni mogoče vsem 
podjetjem v vseh državah članicah
zagotoviti pravice, da prodajajo plin v 
vsaki državi članici pod enakimi pogoji, 
brez diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne 
obstajata nediskriminatoren dostop do 
omrežja in enako učinkovita raven 
regulativnega nadzora v vseh državah 
članicah, saj sedanji pravni okvir ne 
zadostuje.

Or. en en

Obrazložitev

Besedilo, kot ga predlaga Komisija, daje vtis, da težave s konkurenco, ki jih omenja Komisija, 
obstajajo v vseh državah članicah EU.

Predlog spremembe 39
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Statistike, ki jih je nedavno objavil 
Eurostat, kažejo, da so bile države EU-27 
v letu 2005 za 57,7 odstotkov svojega plina 
odvisne od uvoza. Čeprav je bila 
proizvodnja plina v teh državah v obdobju 
od 1995 do 2005 razmeroma stabilna, se 
je notranja poraba zemeljskega plina 
povečala za 33 odstotkov, in so bile te 
potrebe pokrite z 77-odstotnim 
povečanjem uvoza zemeljskega plina. 
Razen na Danskem in Nizozemskem, ki 
sta edini izvoznici zemeljskega plina, ter v 
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Veliki Britaniji, Romuniji in na Poljskem, 
kjer je stopnja odvisnosti od zemeljskega 
plina 10-odstotna, 30-odstotna in 70-
odstotna, je stopnja odvisnosti od 
zemeljskega plina v drugih državah 
članicah 80-odstotna.

Or. ro

Obrazložitev

S temi statističnimi podatki je mogoče prikazati evropski trg z zemeljskim plinom in 
energetsko odvisnost držav članic od uvoza zemeljskega plina.

Predlog spremembe 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je v svojem Sporočilu z dne 
10. januarja 2007 z naslovom "Energetska 
politika za Evropo" poudarila pomen 
vzpostavitve notranjega trga s plinom in 
zagotavljanja enakovrednih pogojev za vse 
plinske družbe, ustanovljene v Skupnosti. 
Sporočilo o notranjem energetskem trgu in 
končno poročilo o analizi konkurenčnosti 
panoge sta pokazala, da obstoječa pravila 
in ukrepi ne zagotavljajo potrebnega okvira 
za doseganje cilja dobro delujočega 
notranjega trga.

(4) Komisija je v svojem Sporočilu z dne 
10. januarja 2007 z naslovom "Energetska 
politika za Evropo" poudarila pomen 
vzpostavitve notranjega trga s plinom in 
zagotavljanja enakovrednih pogojev za vse 
plinske družbe, ustanovljene v Skupnosti. 
Sporočilo o notranjem energetskem trgu je 
pokazalo, da obstoječa pravila in ukrepi ne 
zagotavljajo potrebnega okvira za 
doseganje cilja dobro delujočega 
notranjega trga. Nasprotno pa končno 
poročilo o analizi konkurenčnosti panoge 
ter študija o vplivu, opravljena v podporo 
tretjemu zakonodajnemu paketu o 
notranjem energetskem trgu, nista 
prinesla prepričljivih elementov za 
določitev najboljšega ali enotnega načina 
za izboljšanje delovanja notranjega trga.

Or. fr
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Obrazložitev

Študija o vplivu, predstavljena v odboru ITRE, je naletela na močne kritike, predvsem zaradi 
spornih statističnih korelacij ter vrste nepopolnih podatkov brez referenc. Dala je le delno 
sliko o dejanskem delovanju trga z zemeljskim plinom v Evropi ter ni omogočila določitve 
enotnega sredstva za izboljšanje njegovega delovanja.

Predlog spremembe 41
Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V mnogih državah članicah na trgih 
prevladujejo veliki udeleženci. 
Nacionalnim regulativnim organom je 
treba dati pooblastila, da ugotavljajo, 
katero podjetje plinskega gospodarstva 
ima prevladujoč položaj na trgu, in 
predlagajo srednjeročni načrt za omejitev 
njegovega deleža na vseh ustreznih trgih 
na 20 %. Zadevni trg mora opredeliti 
Komisija, pri čemer mora upoštevati vse 
spremembe prostorskega obsega trga.

Or. en en

Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop. Z 
večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga povečala, zato bo ta določba omogočila 
rast podjetij v takšnih okoliščinah.
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Predlog spremembe 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V mnogih državah članicah na trgih 
prevladujejo veliki udeleženci. 
Nacionalnim regulativnim organom je 
treba dati pooblastila, da ugotavljajo, 
katera podjetja plinskega gospodarstva 
imajo prevladujoč položaj, in sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da 
nobeno podjetje ne bo imelo več kot 30-
odstotni delež, tri največja podjetja ne več 
kot 50-odstotni delež in pet največjih 
podjetij na več kot 66,7-odstotni delež na 
zadevnem trgu. Zadevni trg mora 
opredeliti Komisija, pri čemer mora 
upoštevati vse spremembe prostorskega 
obsega trga.

Or. en en

Obrazložitev

 Da bi preprečili tržne manipulacije s kartelnim določanjem cen na posameznih trgih, je treba 
poleg omejitve deleža največjega podjetja zagotoviti tudi dekoncentracijo preostalega trga; 
koncentracijo trga merijo organi, pristojni za konkurenco, s stopnjo koncentracije 1, 3 in 5 
največjih podjetij (CR1, CR3, CR5).

Predlog spremembe 43
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V mnogih državah članicah na trgih 
prevladujejo veliki udeleženci. 
Nacionalnim regulativnim organom je 
treba dati pooblastila, da ugotavljajo, 
katero podjetje plinskega gospodarstva 
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ima prevladujoč položaj na trgu, in v 
skladu z merili Komisije za ocenjevanje 
pomembne tržne moči predlagajo 
srednjeročni načrt za omejitev njegovega 
deleža na vseh zadevnih trgih na 40%. 
Zadevni trg mora opredeliti Komisija, pri 
čemer mora upoštevati vse spremembe 
prostorskega obsega trga.

Or. en en

Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop. Z 
večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga povečala, zato bo ta določba omogočila 
rast podjetij v takšnih okoliščinah.

Predlog spremembe 44
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V mnogih državah članicah na trgih 
prevladujejo veliki udeleženci. 
Nacionalnim regulativnim organom je 
treba dati pooblastila, da ugotavljajo, 
katero podjetje plinskega gospodarstva 
ima prevladujoč položaj na trgu, in 
predlagajo srednjeročni načrt za omejitev 
njegovega deleža na vseh zadevnih trgih 
na 50%, kar je celo več kot zahtevajo 
merila Komisije za ocenjevanje 
pomembne tržne moči. Zadevni trg mora 
opredeliti Komisija, pri čemer mora 
upoštevati vse spremembe prostorskega 
obsega trga.

Or. en en
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Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu, ter ostalim udeležencem na trgu zagotovilo pošten dostop. Z
večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga povečala, zato bo ta določba omogočila 
rast podjetij v takšnih okoliščinah.

Predlog spremembe 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Brez učinkovitega ločevanja omrežij od 
dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja 
notranje tveganje diskriminacije pri 
upravljanju omrežij pa tudi pri spodbudah 
za vertikalno integrirana podjetja, da bi 
ustrezno vlagala v svoja omrežja.

(5) Brez učinkovitega ločevanja omrežij od 
dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja 
tveganje, da pride do diskriminacije pri 
upravljanju omrežij, pa tudi pri spodbudah 
za podjetja, da bi ustrezno vlagala v svoja 
omrežja. Te naložbe se spodbuja predvsem 
s sredstvi, ki jih prejme upravljavec. Če bo 
dodelil nizka sredstva, bo nacionalni 
regulativni organ zmanjšal naložbe. Če pa 
bodo sredstva zadostna in ustrezna za 
pokrivanje stroškov in amortizacijo 
naložb, bo to povzročilo avtomatično 
povečanje naložb, ne glede na to, ali je 
upravljavec prenosnega omrežja del 
integrirane skupine. Torej je odločilni 
faktor za spodbujanje naložb cenovna 
ureditev ter vloga in pristojnosti 
nacionalnih regulativnih organov, ki bi 
jih bilo treba okrepiti, da se dopolni 
notranji trg v korist potrošnikov.

Or. fr

Obrazložitev

Premoženjska struktura podjetja ni odločujoči dejavnik za naložbe, ki so odobrene glede na 
možnosti amortizacije in povratnih naložb. Ločevanje premoženja ne reši problema vseh 
monopolov, ki je nevarnost, da se izkoristi stanje za ustvarjanje čim večjega dobička, ki ga 
prinaša monopol. Ta nevarnost obstaja ne glede na premoženjsko strukturo podjetij, če so 
vertikalno integrirana ali ne.
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Predlog spremembe 46
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez učinkovitega ločevanja omrežij od 
dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja 
notranje tveganje diskriminacije pri 
upravljanju omrežij pa tudi pri spodbudah 
za vertikalno integrirana podjetja, da bi 
ustrezno vlagala v svoja omrežja.

Brez učinkovitega ločevanja omrežij od 
dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja  
tveganje diskriminacije pri upravljanju 
omrežij pa tudi pri spodbudah za vertikalno 
integrirana podjetja, da bi ustrezno vlagala 
v svoja omrežja.

Or. en en

Predlog spremembe 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Trenutno veljavna pravila za pravno in 
funkcionalno ločevanje ne zagotavljajo 
učinkovitega ločevanja upravljavcev 
prenosnih omrežij. Evropski svet je na 
svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 2007 
Komisijo pozval k pripravi zakonodajnih 
predlogov za učinkovito ločevanje 
dejavnosti dobave in proizvodnje od 
delovanja omrežja.

(6) Trenutno veljavna pravila za pravno in 
funkcionalno ločevanje še ne zagotavljajo 
učinkovitega ločevanja upravljavcev 
prenosnih omrežij v vsaki državi članici, 
delno zaradi pomanjkljivega izvajanja 
obstoječe evropske zakonodaje. Evropski 
svet je na svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 
2007 Komisijo pozval k pripravi 
zakonodajnih predlogov za učinkovito 
ločevanje dejavnosti dobave in proizvodnje 
od delovanja omrežja.

Or. en en

Obrazložitev

Treba je omeniti, da je med razlogi za neučinkovito delovanje evropskih energetskih trgov 
tudi nezadostno izvajanje veljavnih pravil, kar je bilo poudarjeno tudi v odstavkih 151–153 in 
478 v poročilu o preiskavi panoge, objavljenem 10. januarja 2007.
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Predlog spremembe 48
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) S predloženo presojo vpliva ni bilo 
mogoče nedvoumno dokazati, da v 
energetskem sektorju obstajajo vzročne
zveze med diskriminacijo dostopa in 
lastniško strukturo, obsegom naložb in 
lastniško strukturo ali gibanjem cen in 
lastniško strukturo. Obstoječi empirični 
podatki govorijo bolj v prid vzročni zvezi 
med vsemi temi točkami in učinkovito 
ureditvijo.

Or. de

Obrazložitev

Predložena presoja vpliva vsebuje podatke, ki so empirična osnova za obravnavane predloge. 
Tudi po natančnem pregledu vsebine in osnove presoje se postavlja vprašanje, ali so 
predlagani ukrepi primerni za uresničitev ciljev, zastavljenih v predloženem paketu ukrepov.

Predlog spremembe 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 
diskriminirajo konkurente, kar zadeva 
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 
diskriminirajo konkurente, kar zadeva 
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 
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zvezi z dobavo in proizvodnjo, je očitno 
najbolj učinkovit in stabilen način za 
razreševanje notranjih navzkrižij interesov 
in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Zato 
je Evropski parlament v svoji Resoluciji o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, 
ločevanje lastništva na ravni prenosa 
opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki na 
nediskriminatoren način spodbuja naložbe 
v infrastrukturo, pošten dostop do omrežja 
za nove udeležence in preglednost na trgu. 
Od držav članic je zato treba zahtevati, da 
zagotovijo, da ista oseba ali osebe ne 
morejo izvajati nadzora nad podjetjem za 
proizvodnjo ali dobavo in hkrati imeti 
deleža v ali uveljavljati pravic nad 
upravljavcem prenosnega omrežja ali 
prenosnim omrežjem, vključno s pomočjo 
pravic manjšinskih delničarjev do 
blokiranja odločitev strateškega pomena, 
kot so naložbe. Nadzor nad upravljavcem 
prenosnega omrežja mora izključevati 
možnost imetja deleža v podjetju za 
dobavo ali uveljavljanja kakršne koli 
pravice nad njim.

zvezi z dobavo in proizvodnjo, je po 
mnenju Komisije učinkovit in stabilen 
način za razreševanje notranjih navzkrižij 
interesov in zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe. Evropski parlament je v svoji 
Resoluciji o možnostih za notranji trg s 
plinom in električno energijo, sprejeti 10. 
julija 2007, ločevanje lastništva na ravni 
prenosa opredelil kot učinkovito orodje, ki 
na nediskriminatoren način spodbuja 
naložbe v infrastrukturo, pošten dostop do 
omrežja za nove udeležence in preglednost 
na trgu. Ker Skupnost nima pristojnosti, 
da odredi razlastitev podjetij in 
proizvodnih zmogljivosti, in ker je 
zavezana s temeljno pravico do lastnine, 
morajo imeti države članice možnost 
uporabiti manj vsiljive in obremenjujoče 
mehanizme za reševanje navzkrižij 
interesov in zagotovitev naložb. Hkrati 
lahko le takšne alternativne možnosti 
zagotovijo enako obravnavo javnih in 
zasebnih podjetij, kar je temeljno načelo 
zakonodaje Skupnosti.

Or. en en

Obrazložitev

Čeprav je na ločevanje lastništva mogoče gledati kot na učinkovit način reševanja navzkrižja 
interesov v integriranih podjetjih, pa zagovorniki ločevanja lastništva do zdaj še niso 
dokazali, da je obstoječe težave s konkurenco na evropskih energetskih trgih mogoče rešiti 
edino z ločevanjem lastništva upravljavcev prenosnih omrežij.
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Predlog spremembe 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
samo odprava notranjih spodbud za 
vertikalno integrirana podjetja, da 
diskriminirajo konkurente kar zadeva 
dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje 
lastništva, pri katerem se lastnik omrežja 
imenuje za upravljavca omrežja in je 
neodvisen od kakršnih koli interesov v 
zvezi z dobavo in proizvodnjo, je očitno 
najbolj učinkovit in stabilen način za 
razreševanje notranjih navzkrižij interesov 
in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Zato
je Evropski parlament v svoji Resoluciji o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, 
ločevanje lastništva na ravni prenosa 
opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki 
na nediskriminatoren način spodbuja 
naložbe v infrastrukturo, pošten dostop do 
omrežja za nove udeležence in preglednost 
na trgu. Od držav članic je zato treba 
zahtevati, da zagotovijo, da ista oseba ali 
osebe ne morejo izvajati nadzora nad 
podjetjem za proizvodnjo ali dobavo in 
hkrati imeti deleža v ali uveljavljati pravic 
nad upravljavcem prenosnega omrežja ali 
prenosnim omrežjem, vključno s pomočjo 
pravic manjšinskih delničarjev do 
blokiranja odločitev strateškega pomena, 
kot so naložbe. Nadzor nad upravljavcem 
prenosnega omrežja mora izključevati 
možnost imetja deleža v podjetju za 
dobavo ali uveljavljanja kakršne koli 
pravice nad njim.

(7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi 
odprava notranjih spodbud za vertikalno 
integrirana podjetja, da diskriminirajo 
konkurente kar zadeva dostop do omrežja 
in naložbe. Ločevanje lastništva, pri 
katerem se lastnik omrežja imenuje za 
upravljavca omrežja in je neodvisen od 
kakršnih koli interesov v zvezi z dobavo in 
proizvodnjo, je eden od načinov za 
razreševanje notranjih navzkrižij interesov. 
Sicer pa je Evropski parlament v svoji 
resoluciji o možnostih za notranji trg s 
plinom in električno energijo, sprejeti 10. 
julija 2007, upošteval, da izvajanje novih 
ukrepov za ločevanje v plinskem sektorju 
ni preprosto, in je zato zahteval, da se 
takoj najde ustrezne rešitve, ki naj 
sektorju omogočijo dokončno oblikovanje 
notranjega trga s plinom ob upoštevanju 
razlik med nabavnimi in prodajnimi trgi.

Or. fr
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Obrazložitev

Ločevanje premoženja je eden od načinov, ki ga predlaga Evropska komisija za reševanje 
navzkrižij interesov v vertikalno integriranih podjetjih. Ni edini način, s katerim se to lahko 
doseže, zato mora ostati kot možnost skupaj drugimi, naštetimi v direktivi. Ni dokazano, da 
ločevanje premoženja zagotavlja zanesljivost oskrbe, lahko pa se to dokaže z resno študijo 
vpliva, kar ta zagotovo ni bila.

Predlog spremembe 51
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ko se uvaja nek sistem, bi moral 
učinkovito odpravljati vsa navzkrižja 
interesov med proizvajalci in upravljavci 
prenosnih omrežij, regulativnim organom 
pa ne bi smel nalagati zahtevnega in 
okornega regulativnega režima, katerega 
izvajanje bi bilo težko in drago.

Or. en en

Obrazložitev

Vsak sistem, ki se uvede, mora biti učinkovit in preprost.

Predlog spremembe 52
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Kateri koli sistem se bo izvajal, mora 
biti učinkovit pri odstranjevanju 
navzkrižij interesov med proizvajalci in 
upravljavci prenosnih omrežij, da se 
oblikujejo spodbude za potrebne naložbe 
in novim akterjem zagotovi dostop po 
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preglednem in učinkovitem ureditvenem 
režimu.

Or. en en

Obrazložitev

Naložbe bodo izvedene le, če med proizvajalci in upravljavci prenosnih omrežij ne bo 
navzkrižja interesov.

Predlog spremembe 53
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ko se uvaja nek sistem, bi moral 
učinkovito odpravljati vsa navzkrižja 
interesov med proizvajalci in upravljavci 
prenosnih omrežij, regulativnim organom 
pa ne bi smel nalagati zahtevnega in 
okornega regulativnega režima, katerega 
izvajanje bi bilo težko in drago.

Or. en en

Obrazložitev

Vsak sistem, ki se uvede, mora biti učinkovit in preprost.

Predlog spremembe 54
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ko se uvaja nek sistem, bi moral 
učinkovito odpravljati vsa navzkrižja 
interesov med proizvajalci in upravljavci 
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prenosnih omrežij, regulativnim organom 
pa ne bi smel nalagati zahtevnega in 
okornega regulativnega režima, katerega 
izvajanje bi bilo težko in drago.

Or. en en

Obrazložitev

Vsak sistem, ki se uvede, mora biti učinkovit in preprost.

Predlog spremembe 55
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (7a) Plin se v Unijo pretežno in vse bolj 
uvaža iz držav zunaj Evrope; evropska 
ureditev mora upoštevati posebnosti 
vključevanja sektorja plina v svetovni trg, 
tudi razlike na nabavnih in prodajnih 
trgih. 

Or. de

Obrazložitev

 Tako Evropski parlament kot Evropski svet sta zahtevala, da se v zadostni meri upoštevajo 
razlike med elektriko in plinom.

Predlog spremembe 56
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 10. julija 2007 o 
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možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo priznal, „da izvajanje 
nadaljnjih ukrepov ločevanja za sektor 
zemeljskega plina ni povsem jasno” in je 
zato potreben razvoj „posebnih rešitev”, 
pri katerih „bodo upoštevane razlike med 
nabavnimi in prodajnimi trgi”. Prav tako 
je Evropski svet Komisijo na zasedanju, ki 
je bilo 8. in 9. marca 2007 v Bruslju, 
pozval, naj upošteva razlike med elektriko 
in plinom. Razlike izhajajo predvsem iz 
tega, da je treba plin pretežno in vse bolj 
uvažati iz držav zunaj Evrope, medtem ko 
se elektrika proizvaja v Evropi sami.

Or. de

Obrazložitev

Tako Evropski parlament kot Evropski svet sta zahtevala, da se v zadostni meri upoštevajo 
razlike med elektriko in plinom.

Predlog spremembe 57
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
se mora državam članicam odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
zadevnih določb. Glede na vertikalne 
povezave med sektorjema za električno 
energijo in zemeljski plin, se morajo poleg 
tega določbe glede ločevanja uporabljati v 
obeh sektorjih.

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
se mora državam članicam odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
zadevnih določb. 

Or. en en
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Predlog spremembe 58
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
se mora državam članicam odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
zadevnih določb. Glede na vertikalne 
povezave med sektorjema za električno 
energijo in zemeljski plin, se morajo poleg 
tega določbe glede ločevanja uporabljati v 
obeh sektorjih.

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
se mora državam članicam odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
zadevnih določb. 

Or. de

Obrazložitev

Predpisi o ločevanju lastništva imajo daljnosežen vpliv na varnost oskrbe v Evropi. Zato ne bi 
smeli vnaprej izključevati specifičnih sektorskih rešitev.

Predlog spremembe 59
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
se mora državam članicam odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
zadevnih določb. Glede na vertikalne 
povezave med sektorjema za električno 
energijo in zemeljski plin, se morajo poleg 
tega določbe glede ločevanja uporabljati v 
obeh sektorjih.

(8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih 
primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, 
se mora državam članicam, ki se odločijo 
izvajati ločevanje lastništva, odobriti 
dodatno obdobje za začetek uporabe 
zadevnih določb. Glede na vertikalne 
povezave med sektorjema za električno 
energijo in zemeljski plin, se morajo poleg 
tega določbe glede ločevanja uporabljati v 
obeh sektorjih.

Or. en en
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Obrazložitev

Novo besedilo upošteva, da je ločevanje lastništva le ena od možnosti.

Predlog spremembe 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Predlog spremembe

(8a) Države članice, ki to želijo, lahko 
izvajajo določbe te direktive o dejanskem 
in učinkovitem ločevanju prenosnih 
sistemov od upravljavcev prenosnih 
omrežij. To ločevanje je dejansko, ker 
omogoča neodvisnost upravljavcev 
prenosnih omrežij. Je učinkovito, ker 
predlaga bolj prilagojen ureditveni okvir 
za zagotavljanje prave konkurence, 
zadostnih naložb, dostop novim subjektom 
in povezovanje trga z zemeljskim plinom. 
Temelji na stebru ukrepov v zvezi z 
organizacijo in vodenjem upravljavcev 
prenosnih omrežij ter na stebru ukrepov v 
zvezi z naložbami, priključitvijo novih 
proizvodnih zmogljivosti v omrežje ter 
povezovanjem trga s pomočjo 
regionalnega sodelovanja. Ločevanje 
ustreza zahtevam, ki jih je postavil 
Evropski sveti na svoji seji 8. in 9. marca 
2007 v Bruslju.

Or. fr

Obrazložitev

Dejansko in učinkovito ločevanje prenosnih sistemov od upravljavcev prenosnih omrežij 
omogoča zagotavljanje neodvisnosti upravljavcev prenosnih omrežij s pomočjo ukrepov, ki so 
skladni z nacionalnimi ustavami ter z načelom sorazmernosti in prostega pretoka kapitala. 
Dopolnjeno z ukrepi za spodbujanje investicij in povezovanje trga postane celovita rešitev, ki 
jo direktiva mora predložiti državam članicam.
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Predlog spremembe 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi 
sredstvi, hkrati pa zagotavlja učinkovito 
ločevanje interesov, če neodvisni 
upravljavec omrežja opravlja vse 
dejavnosti upravljavca omrežja ter če se 
vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulativni kontrolni mehanizmi.

črtano

Or. en en

Predlog spremembe 62
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ter če se vzpostavijo 
podrobna ureditev in obsežni regulativni 
kontrolni mehanizmi.

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ali se izvaja 
učinkovito in uspešno ločevanje ter če se 
vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulativni kontrolni mehanizmi.

Or. en en
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Obrazložitev

Potrebno je uvesti še drugačen način zagotavljanja medsebojne odvisnosti upravljavcev 
prenosnih omrežij znotraj integriranih podjetij.

Predlog spremembe 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ter če se vzpostavijo 
podrobna ureditev in obsežni regulativni 
kontrolni mehanizmi.

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ali se izvaja 
učinkovito in uspešno ločevanje ter če se 
vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulativni kontrolni mehanizmi.

Or. en en

Obrazložitev

Na tem mestu v uvodni izjavi je treba poudariti, da morajo imeti lastniki prenosnih omrežij, ki 
nimajo ločenega lastništva, možnost izbire med neodvisnim upravljavcem omrežja ter 
modelom učinkovitega in uspešnega ločevanja.

Predlog spremembe 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev (10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev 
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omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja ter če se vzpostavijo 
podrobna ureditev in obsežni regulativni 
kontrolni mehanizmi.

omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno 
integriranim podjetjem omogočiti, da 
ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, 
hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje 
interesov, če neodvisni upravljavec 
omrežja opravlja vse dejavnosti 
upravljavca omrežja, ali če se izvaja 
dejansko in učinkovito ločevanje ter če se 
vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni 
regulativni kontrolni mehanizmi.

Or. fr

Obrazložitev

Dejansko in učinkovito ločevanje iz uvodne izjave 8 a (novo) lahko zagotavlja neodvisnost 
upravljavcev prenosnega omrežja. Ta možnost ima enak pomen kot ločevanje premoženja od 
dejavnosti in neodvisnih upravljavcev omrežja.

Predlog spremembe 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Skladno z ureditvijo učinkovitega in 
uspešnega pravnega ločevanja in če 
podjetje, ki upravlja z omrežjem, opravlja 
vse naloge upravljavca omrežja ter če se 
uveljavijo mehanizmi podrobne ureditve 
in obsežni regulativni nadzorni 
mehanizmi, lahko vertikalno integrirano 
podjetje ohrani lastništvo svojega omrežja 
in hkrati zagotovi učinkovito ločevanje 
interesov.

Or. en en

Obrazložitev

To se nanaša na spremenjeni odstavek 1 člena 8.
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Predlog spremembe 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države 
članice tudi imeti možnost, da uvedejo 
ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave 
in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

črtano

Or. en en

Predlog spremembe 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med naslednjimi tremi 
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in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo.
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države 
članice tudi imeti možnost, da uvedejo 
ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave 
in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

možnostmi: ločevanjem lastništva, 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja ali učinkovitim in uspešnim 
ločevanjem.

Or. en en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost izbire med tremi možnostmi ločevanja prenosnega 
omrežja: ločevanje lastništva, model neodvisnega upravljavca omrežja ali učinkovito in 
uspešno ločevanje. Vse tri možnosti so enako primerne za zagotavljanje nediskriminatornega 
dostopa do sistema, reševanje navzkrižij interesov v integriranih podjetjih in spodbujanje 
naložb v omrežje. 

Predlog spremembe 68
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo.
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo upravljavca omrežja je treba 

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med različnimi možnostmi.
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zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. 
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave 
in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. de

Predlog spremembe 69
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno integriranih 
podjetij, morajo države članice tudi imeti 
možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z 
neposredno odprodajo ali razdelitvijo 
delnic integriranega podjetja na delnice 
podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva,
določitvijo upravljavcev omrežij, ki niso 
vezani na interese v zvezi z dobavo in 
proizvodnjo ter učinkovitim in uspešnim 
ločevanjem, ki zagotavlja učinkovito 
ločitev upravljavca prenosnega omrežja, 
ne da bi se posegalo v lastništvo omrežja 
in ne da bi prišlo do prodaje prenosnega 
omrežja ali proizvodnje energije. Popolno 
učinkovitost rešitve v zvezi z določitvijo 
neodvisnega upravljavca omrežja je treba 
zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. 
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih 
dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
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izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. en en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja učinkovito in uspešno ločevanje kot tretjo možnost poleg ločevanja 
lastništva in neodvisnega upravljavca omrežja.

Predlog spremembe 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo upravljavca omrežja je treba 
zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. 
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih 
dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva, 
dejanskim in učinkovitim ločevanjem 
prenosnih sistemov in upravljavcev 
prenosnih omrežij ter določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo upravljavca omrežja je treba 
zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. 
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih 
dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. fr
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Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja neodvisnosti upravljavcev prenosnega omrežja morajo države članice 
zagotoviti, da se vertikalno integrirana podjetja uskladijo z določbami o delitvi premoženja, 
dejanskem in učinkovitem ločevanju ali neodvisnih odjemalcih omrežja. Te tri možnosti imajo 
enak pomen in so kot take vključene v predlog direktive.

Predlog spremembe 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno integriranih 
podjetij, morajo države članice tudi imeti 
možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z 
neposredno odprodajo ali razdelitvijo 
delnic integriranega podjetja na delnice 
podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva, 
določitvijo upravljavcev omrežij, ki niso 
vezani na interese v zvezi z dobavo in 
proizvodnjo, ter učinkovitim in uspešnim 
pravnim ločevanjem upravljavcev 
prenosnega omrežja. Popolno učinkovitost 
rešitve v zvezi z določitvijo neodvisnega 
upravljavca omrežja je treba zagotoviti s 
posebnimi dodatnimi pravili. Da bi v celoti 
zaščitili interese delničarjev vertikalno 
integriranih podjetij, morajo države članice 
tudi imeti možnost, da uvedejo ločevanje 
lastništva z neposredno odprodajo ali 
razdelitvijo delnic integriranega podjetja na 
delnice podjetja, ki ima v lasti omrežje, in 
delnice preostalih dejavnosti na področju 
dobave in proizvodnje, če so izpolnjene 
zahteve, ki izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. en en

Obrazložitev

Imenovanje neodvisnih upravljavcev omrežij bi moralo predstavljati enakovredno možnost. 
Poleg tega se to nanaša na spremenjeni odstavek 1 člena 8.
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Predlog spremembe 72
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva 
in, kot odstopanjem, določitvijo 
upravljavcev omrežij, ki niso vezani na 
interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. 
Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z 
določitvijo neodvisnega upravljavca 
omrežja je treba zagotoviti s posebnimi 
dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili 
interese delničarjev vertikalno integriranih 
podjetij, morajo države članice tudi imeti 
možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z 
neposredno odprodajo ali razdelitvijo 
delnic integriranega podjetja na delnice 
podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice 
preostalih dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

(11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni 
sistem, del vertikalno integriranega 
podjetja, morajo imeti države članice 
možnost izbire med ločevanjem lastništva, 
učinkovitim in uspešnim ločevanjem, in, 
kot odstopanjem, določitvijo upravljavcev 
omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z 
dobavo in proizvodnjo. Popolno 
učinkovitost rešitve v zvezi z določitvijo 
neodvisnega upravljavca omrežja je treba 
zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. 
Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev 
vertikalno integriranih podjetij, morajo 
države članice tudi imeti možnost, da 
uvedejo ločevanje lastništva z neposredno 
odprodajo ali razdelitvijo delnic 
integriranega podjetja na delnice podjetja, 
ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih 
dejavnosti na področju dobave in 
proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki 
izhajajo iz ločevanja lastništva.

Or. en en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost izbire med tremi možnostmi ločevanja prenosnega 
omrežja: ločevanje lastništva, model neodvisnega upravljavca omrežja ali učinkovito in 
uspešno ločevanje. 
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Predlog spremembe 73
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da se razvije konkurenca na 
notranjem trgu s plinom, morajo imeti 
negospodinjski odjemalci možnost izbrati 
dobavitelja in za svoje potrebe po plinu 
skleniti pogodbe z več dobavitelji. 
Odjemalci morajo biti zaščiteni pred 
pogodbenimi klavzulami o ekskluzivnosti, 
katerih učinek je izključitev konkurenčnih 
in/ali dopolnilnih ponudb.

Or. en en

Obrazložitev

Direktiva mora potrošnikom omogočiti, da izkoristijo nižje cene energije, zato mora 
uveljavljenim dobaviteljem s prevladujočim položajem na trgu preprečiti, da bi v pogodbe s 
strankami vključili določbe o ekskluzivnosti. Določbe o ekskluzivnosti preprečujejo 
negospodinjskim odjemalcem, da bi uporabili več dobaviteljev, kar lahko znatno zmanjša 
račune za energijo. 

Predlog spremembe 74
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. 
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lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

Or. en en

Obrazložitev

Podjetja javnega sektorja so podrejena nacionalni/regionalni/lokalni vladi preko stroge 
hierarhične linije odločanja. Strateške odločitve javnih energetskih podjetij so običajno 
pomembne za celotno gospodarstvo države, zato se sprejemajo na politični ravni. 
Dodeljevanje lastništva in nalogov za delovanje različnim organom iste javne uprave je 
nesmiselno: lastništvo bo ostalo v okviru iste uprave, delovanje pa bo odvisno od istega 

Predlog spremembe 75
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo.

Or. en en
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Predlog spremembe 76
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo.

Or. de

Obrazložitev

Neenaka obravnava javnih in zasebnih podjetij je diskriminatorna in ni upravičena.

Predlog spremembe 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
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lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

za dobavo.

Or. en en

Obrazložitev

Neenaka obravnava javnih in zasebnih lastnikov prenosnih omrežij bi bila diskriminatorna. 
Uvodna izjava v predlogu Komisije razlikuje med omrežji v državni in zasebni lasti. 

Predlog spremembe 78
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa.

(12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je 
treba spoštovati načelo nediskriminacije 
med javnim in zasebnim sektorjem. Zato 
ista oseba ne sme imeti možnosti 
uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama 
ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje 
ali sprejemanje odločitev v organih 
upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij 
za dobavo. Če zadevna država članica 
lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi 
lahko dva različna javna subjekta 
nadzorovala na eni strani dejavnosti 
proizvodnje in dobave in na drugi strani 
dejavnosti prenosa. Kjer vertikalno 
integracijo ohrani država članica, ki 
nadzira tako upravljavca prenosnega 
omrežja kot tudi podjetja, ki izvajajo 
funkcije proizvodnje ali dobave, mora 
ostati izpolnjevanje zahtev v zvezi z 
učinkovitim pravnim ločevanjem za 
takšne subjekte obvezno.

Or. en en
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Predlog spremembe 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti 
Komisija pravico, da pregleda odločitve v 
zvezi s certifikacijo, ki jih sprejmejo 
regulatorni organi.

(13) Ločevanje dejavnosti na področju 
omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati 
v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU.

Or. en en

Obrazložitev

Predlog Komisije za certifikacijski postopek za lastniško ločene upravljavce prenosnih 
omrežij in neodvisne upravljavce omrežij je preveč zahteven in birokratski. Ustrezno izvajanje 
pravil glede ločevanja lahko zagotovijo tudi regulativni organi s stalnim spremljanjem in 
nadzorom upravljavcev prenosnih omrežij. 
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Predlog spremembe 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija 
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni 
organi.

(13) Ločevanje dejavnosti na področju 
omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati 
v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da bi zagotovili 
dosledno uporabo v vsej Skupnosti in 
spoštovanje mednarodnih obveznosti 
Skupnosti, mora imeti Komisija pravico, da 
pregleda odločitve v zvezi s certifikacijo, 
ki jih sprejmejo regulativni organi.

Or. en en

Obrazložitev

Predlog Komisije za certifikacijski postopek za lastniško ločene upravljavce prenosnih 
omrežij in neodvisne upravljavce omrežij je preveč zahteven in birokratski. Ustrezno izvajanje 
pravil glede ločevanja lahko zagotovijo tudi regulativni organi s stalnim spremljanjem in 
nadzorom upravljavcev prenosnih omrežij.
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Predlog spremembe 81
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni 
organi.

(13) Ločevanje dejavnosti na področju 
omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati 
v celotni Skupnosti. To velja tako za 
podjetja v EU, kakor tudi za podjetja, ki 
niso iz EU. Da se v celotni Skupnosti 
zagotovi ločevanje omrežnih dejavnosti in 
dejavnosti na področju dobave, morajo 
imeti regulativni organi pooblastilo, da 
upravljavcem prenosnih omrežij, ki ne 
izpolnjujejo pravil o ločevanju, zavrnejo 
certifikacijo. Da bi zagotovili dosledno 
uporabo v vsej Skupnosti in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Skupnosti, mora 
imeti Agencija pravico, da pregleda 
odločitve v zvezi s certifikacijo, ki jih 
sprejmejo regulativni organi.

Or. lt

Predlog spremembe 82
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 



AM\717626SL.doc 35/102 PE404.542v02-00

SL

bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni 
organi.

bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Agencija 
za sodelovanje energetskih regulatorjev 
("Agencija") pravico, da pregleda 
odločitve v zvezi s certifikacijo, ki jih 
sprejmejo regulativni organi.

Or. en en

Obrazložitev

Agencija lahko deluje kot pošten posrednik, ki zagotavlja, da delo vseh držav članic poteka na 
istih temeljih. Agencija bi imela na voljo več strokovnega znanja in izkušenj kot Komisija. 

Predlog spremembe 83
Edit Herczog

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 

(13) Popolno ločevanje dejavnosti na 
področju omrežnih dejavnosti in dobave 
mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se 
upravljavcem omrežij v Skupnosti ali 
podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da 
bi se ukvarjali s kakršnimi koli 
dejavnostmi na področju dobave ali 
proizvodnje v kateri koli državi članici. To 
velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za 
podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni 
Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih 
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dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija
pravico, da pregleda odločitve v zvezi s 
certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni 
organi.

dejavnosti in dejavnosti na področju 
dobave, morajo imeti regulativni organi 
pooblastilo, da upravljavcem prenosnih 
omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o 
ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi 
zagotovili dosledno uporabo v vsej 
Skupnosti in spoštovanje mednarodnih 
obveznosti Skupnosti, mora imeti Agencija 
za sodelovanje energetskih regulatorjev 
("Agencija") pravico, da pregleda 
odločitve v zvezi s certifikacijo, ki jih 
sprejmejo regulativni organi.

Or. en en

Obrazložitev

Agencija lahko deluje kot pošten posrednik, ki zagotavlja, da delo vseh držav članic poteka na 
istih temeljih. Agencija bi imela na voljo več strokovnega znanja in izkušenj kot Komisija. 

Predlog spremembe 84
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU s plinom. Uporaba omrežja je 
ključnega pomena, da lahko plin doseže 
državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter 
zlasti omrežja in druga sredstva, povezana 
z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena 
za javno varnost, konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo državljanov 
Skupnosti. Brez poseganja v svoje 
mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da 
je sektor prenosnih omrežij za plin zelo 
pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni 
zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih 
držav, da bi se izognili morebitnim 
grožnjam javnemu redu in javni varnosti 
v Skupnosti ter blaginji njenih 

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU s plinom. Uporaba omrežja je
ključnega pomena, da lahko plin doseže 
državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter 
zlasti omrežja in druga sredstva, povezana 
z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena 
za javno varnost, konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo državljanov 
Skupnosti. Napake v povezavah se 
pokažejo šele veliko kasneje. Brez 
poseganja v svoje mednarodne obveznosti 
Skupnosti meni, da je sektor prenosnih 
omrežij za plin zelo pomemben zanjo.
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državljanov. Taki ukrepi so nujni tudi za 
zagotavljanje skladnosti s pravili glede 
učinkovitega ločevanja.

Or. de

Obrazložitev

Dotok kapitala v obliki neposrednih naložb je ekonomsko zaželen in krepi ekonomije EU. 
Tako imenovana klavzula za tretje države, ki naj bi evropske upravljavce prenosnih omrežij 
zaščitila pred prevzemom podjetij iz tretjih držav, je primer protekcionistične, pravno 
vprašljive in v praksi težko uresničljive klavzule.

Predlog spremembe 85
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU s plinom. Uporaba omrežja je 
ključnega pomena, da lahko plin doseže 
državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter 
zlasti omrežja in druga sredstva, povezana 
z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena 
za javno varnost, konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo državljanov 
Skupnosti. Brez poseganja v svoje 
mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da 
je sektor prenosnih omrežij za plin zelo 
pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni 
zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih 
držav, da bi se izognili morebitnim 
grožnjam javnemu redu in javni varnosti v 
Skupnosti ter blaginji njenih državljanov.
Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje 
skladnosti s pravili glede učinkovitega 
ločevanja.

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU s plinom. Uporaba omrežja je 
ključnega pomena, da lahko plin doseže 
državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter 
zlasti omrežja in druga sredstva, povezana 
z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena 
za javno varnost, konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo državljanov 
Skupnosti. Plinska infrastruktura je del 
kritične infrastrukture države članice, na 
ozemlju katere se nahaja, in evropske 
kritične infrastrukture. Brez poseganja v 
svoje mednarodne obveznosti Skupnosti 
meni, da je sektor prenosnih omrežij za 
plin zelo pomemben zanjo, zato so potrebni 
dodatni zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom 
tretjih držav, da bi se izognili morebitnim 
grožnjam javnemu redu in javni varnosti v 
Skupnosti ter blaginji njenih državljanov.
Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje 
skladnosti s pravili glede učinkovitega 
ločevanja.
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Or. ro

Predlog spremembe 86
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU s plinom. Uporaba omrežja je 
ključnega pomena, da lahko plin doseže 
državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter 
zlasti omrežja in druga sredstva, povezana 
z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena 
za javno varnost, konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo državljanov 
Skupnosti. Brez poseganja v svoje 
mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da 
je sektor prenosnih omrežij za plin zelo 
pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni 
zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih 
držav, da bi se izognili morebitnim 
grožnjam javnemu redu in javni varnosti v 
Skupnosti ter blaginji njenih državljanov. 
Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje 
skladnosti s pravili glede učinkovitega 
ločevanja.

(14) Zaščita dobave energije je bistveni 
element javne varnosti in je zato notranje 
povezana z učinkovitim delovanjem trga 
EU s plinom ter integracijo izoliranih 
trgov držav članic. Uporaba omrežja je 
ključnega pomena, da lahko plin doseže 
državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter 
zlasti omrežja in druga sredstva, povezana 
z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena 
za javno varnost, konkurenčnost 
gospodarstva in blaginjo državljanov 
Skupnosti. Brez poseganja v svoje 
mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da 
je sektor prenosnih omrežij za plin zelo 
pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni 
zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih 
držav, da bi se izognili morebitnim 
grožnjam javnemu redu in javni varnosti v 
Skupnosti ter blaginji njenih državljanov. 
Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje 
skladnosti s pravili glede učinkovitega 
ločevanja.

Or. lt

Predlog spremembe 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Pri dobro delujočem trgu bi lahko 
bilo v večini Evrope zagotavljanje storitev 
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skladiščenja konkurenčna dejavnost.  
Države članice in nacionalni regulativni 
organi morajo zagotoviti, da bodo pogoji, 
postavljeni izvajalcem skladiščenja, 
usklajeni s ciljem, ki je, da mora trg za 
skladiščenje postati konkurenčen.

Or. en en

Obrazložitev

Medtem ko so prenosni plinovodi in omrežja naravni monopoli in je zanje potrebna ureditev, 
bi lahko oziroma bi moralo skladiščenje plina postati konkurenčna dejavnost s spodbujanjem 
novih vlaganj s strani novih udeležencev.

Predlog spremembe 88
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nediskriminatoren dostop do 
distribucijskega omrežja je odločilnega 
pomena za dostop do odjemalcev na 
maloprodajni ravni. Kar zadeva dostop 
tretjih strani in naložbe so možnosti za 
diskriminacijo sicer manjše na ravni 
distribucije kot pa na ravni prenosa, saj sta 
na ravni distribucije prezasedenost in vpliv 
interesov v zvezi s proizvodnjo na splošno 
manj pomembna kot na ravni prenosa. 
Poleg tega je dejansko ločevanje 
upravljavcev distribucijskih sistemov glede 
na Direktivo 2003/55/ES obvezno šele od 
1. julija 2007, njegove učinke na notranji 
trg pa je treba še oceniti. Trenutno veljavna 
pravila za pravno in funkcionalno 
ločevanje bi lahko vodila k učinkovitemu 
ločevanju, če bi bila jasneje določena ter če 
bi se jih pravilno izvajalo in pozorno 
spremljalo. Da bi ustvarili enakovredne 
pogoje na maloprodajni ravni, je treba 
spremljati dejavnosti upravljavcev 

(16) Nediskriminatoren dostop do 
distribucijskega omrežja je odločilnega 
pomena za dostop do odjemalcev na 
maloprodajni ravni. Kar zadeva dostop 
tretjih strani in naložbe so možnosti za 
diskriminacijo sicer manjše na ravni 
distribucije kot pa na ravni prenosa, saj sta 
na ravni distribucije prezasedenost in vpliv 
interesov v zvezi s proizvodnjo na splošno 
manj pomembna kot na ravni prenosa. Zato 
je treba distribucijska omrežja izrecno 
izvzeti iz določb te direktive. Poleg tega je 
dejansko ločevanje upravljavcev 
distribucijskih sistemov glede na Direktivo 
2003/55/ES obvezno šele od 1. julija 2007, 
njegove učinke na notranji trg pa je treba 
še oceniti. Trenutno veljavna pravila za 
pravno in funkcionalno ločevanje bi lahko 
vodila k učinkovitemu ločevanju, če bi bila 
jasneje določena ter če bi se jih pravilno 
izvajalo in pozorno spremljalo. Da bi 
ustvarili enakovredne pogoje na 



PE404.542v02-00 40/102 AM\717626SL.doc

SL

distribucijskih omrežij in jim tako 
preprečiti, da bi izkoriščali svojo vertikalno 
integracijo kar zadeva njihov konkurenčni 
položaj na trgu, zlasti v povezavi z malimi 
domačimi in tujimi odjemalci. 

maloprodajni ravni, je treba spremljati 
dejavnosti upravljavcev distribucijskih 
omrežij in jim tako preprečiti, da bi 
izkoriščali svojo vertikalno integracijo kar 
zadeva njihov konkurenčni položaj na trgu, 
zlasti v povezavi z malimi domačimi in 
tujimi odjemalci. 

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je raven distribucijskih omrežij izvzeta iz določb tretjega paketa za 
notranji energetski trg.

Predlog spremembe 89
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Vse uskladitve pooblastil 
nacionalnih regulativnih organov morajo 
vključevati spodbude za energetska 
podjetja in sankcije proti njim. Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
("Agenciji") je treba dati ustrezna 
pooblastila, da prevzame vodilno vlogo pri 
zagotavljanju uravnoteženega razmerja 
med spodbudami in sankcijami v vseh 
državah članicah ter določi smernice za 
takšne ukrepe.

Or. en en
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Predlog spremembe 90
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 a) Vse uskladitve pooblastil 
nacionalnih regulativnih organov morajo 
vključevati spodbude za energetska 
podjetja in sankcije proti njim. Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
("Agenciji") je treba dati ustrezna 
pooblastila, da prevzame vodilno vlogo pri 
zagotavljanju uravnoteženega razmerja 
med spodbudami in sankcijami v vseh 
državah članicah ter določi smernice za 
takšne ukrepe.

Or. en en

Obrazložitev

Agencija mora zagotoviti skupen pristop k tem ukrepom.

Predlog spremembe 91
Edit Herczog

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Vse uskladitve pooblastil 
nacionalnih regulativnih organov morajo 
vključevati spodbude za energetska 
podjetja in sankcije proti njim. Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
("Agenciji") je treba dati ustrezna 
pooblastila, da prevzame vodilno vlogo pri 
zagotavljanju uravnoteženega razmerja 
med spodbudami in sankcijami v vseh 
državah članicah ter določi smernice za 
takšne ukrepe.
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Or. en en

Obrazložitev

Agencija mora zagotoviti skupen pristop k tem ukrepom.

Predlog spremembe 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Države članice morajo sprejeti 
konkretne ukrepe v podporo širši uporabi 
bioplina in plina iz biomase, ki morata 
imeti nediskriminatoren dostop do 
plinskega omrežja, pod pogojem, da je 
takšen dostop trajno združljiv s tehničnimi 
pravili in varnostnimi standardi.

Or. en en

Obrazložitev

Da bi dosegli cilj EU na področju energije za leto 2020, bo potrebna dejavna podpora 
bioplinu in plinu iz biomase. Ta bo podkrepila ukrepe za zagotavljanje skladnosti s pravili in 
varnostnimi standardi ter zagotovila enakopravno obravnavo.

Predlog spremembe 93
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za pravilno delovanje notranjega trga 
morajo biti energetski regulatorji sposobni 
sprejemati odločitve o vseh pomembnih 
regulativnih vprašanjih, poleg tega pa 
morajo biti tudi popolnoma neodvisni od 

(18) Za pravilno delovanje notranjega trga 
morajo biti energetski regulatorji sposobni 
sprejemati odločitve o vseh pomembnih 
regulativnih vprašanjih, poleg tega pa 
morajo biti tudi popolnoma neodvisni od 
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kakršnih koli drugih javnih ali zasebnih 
interesov.

kakršnih koli drugih interesov javnih ali 
zasebnih podjetij.

Or. en en

Obrazložitev

Energetske regulatorje mora zavezovati javni interes.

Predlog spremembe 94
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Energetski regulatorji morajo imeti 
pooblastila, da lahko sprejemajo 
zavezujoče odločitve v zvezi s podjetji 
plinskega gospodarstva ter da podjetjem 
plinskega gospodarstva, ki ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, naložijo učinkovite, 
primerne in odvračilne sankcije. Pooblastiti 
se morajo tudi za to, da lahko ne glede na 
uporabo pravil o konkurenci sprejmejo 
ustrezne ukrepe za spodbujanje učinkovite 
konkurence, ki je nujna za pravilno 
delovanje trga; pa tudi, da zagotovijo 
visoke standarde javnih storitev v skladu z 
odpiranjem trga, varstvo ranljivih 
odjemalcev in dejansko učinkovitost 
ukrepov za varstvo odjemalcev. Ti ukrepi 
ne smejo posegati v pooblastila Komisije v 
zvezi z uporabo pravil o konkurenci, 
vključno s preverjanjem združitev z 
razsežnostjo Skupnosti, ter v pravila glede 
notranjega trga, kot je prost pretok 
kapitala.

(19) Energetski regulatorji morajo imeti 
pooblastila, da lahko sprejemajo 
zavezujoče odločitve v zvezi z upravljavci 
omrežij ter da upravljavcem omrežij
podjetjem, ki ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti, naložijo učinkovite, primerne 
in odvračilne sankcije. Pooblastiti se 
morajo tudi za to, da lahko ne glede na 
uporabo pravil o konkurenci sprejmejo 
ustrezne ukrepe za dostop do omrežij za 
vzpostavitev učinkovite konkurence, ki je 
nujna za pravilno delovanje trga; pa tudi, 
da zagotovijo visoke standarde javnih 
storitev v skladu z odpiranjem trga, varstvo 
ranljivih odjemalcev in dejansko 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev. Ti ukrepi ne smejo posegati v 
pooblastila Komisije v zvezi z uporabo 
pravil o konkurenci, vključno s 
preverjanjem združitev z razsežnostjo 
Skupnosti, ter v pravila glede notranjega 
trga, kot je prost pretok kapitala.

Or. en en
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Predlog spremembe 95
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Energetski regulatorji morajo imeti 
pooblastila, da lahko sprejemajo 
zavezujoče odločitve v zvezi s podjetji 
plinskega gospodarstva ter da podjetjem 
plinskega gospodarstva, ki ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, naložijo učinkovite, 
primerne in odvračilne sankcije. Pooblastiti 
se morajo tudi za to, da lahko ne glede na 
uporabo pravil o konkurenci sprejmejo 
ustrezne ukrepe za spodbujanje učinkovite 
konkurence, ki je nujna za pravilno 
delovanje trga; pa tudi, da zagotovijo 
visoke standarde javnih storitev v skladu z 
odpiranjem trga, varstvo ranljivih 
odjemalcev in dejansko učinkovitost 
ukrepov za varstvo odjemalcev. Ti ukrepi 
ne smejo posegati v pooblastila Komisije v 
zvezi z uporabo pravil o konkurenci, 
vključno s preverjanjem združitev z 
razsežnostjo Skupnosti, ter v pravila glede 
notranjega trga, kot je prost pretok 
kapitala.

(19) Energetski regulatorji morajo imeti 
pooblastila, da lahko sprejemajo 
zavezujoče odločitve v zvezi s podjetji 
plinskega gospodarstva ter da podjetjem 
plinskega gospodarstva, ki ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, naložijo učinkovite, 
primerne in odvračilne sankcije. Pooblastiti 
se morajo tudi za to, da lahko ne glede na 
uporabo pravil o konkurenci sprejmejo 
ustrezne ukrepe za zagotavljanje koristi 
odjemalcev s spodbujanjem učinkovite 
konkurence, ki je nujna za pravilno 
delovanje trga; pa tudi, da zagotovijo 
visoke standarde javnih storitev v skladu z 
odpiranjem trga, varstvo ranljivih 
odjemalcev in dejansko učinkovitost 
ukrepov za varstvo odjemalcev. Ti ukrepi 
ne smejo posegati v pooblastila Komisije v 
zvezi z uporabo pravil o konkurenci, 
vključno s preverjanjem združitev z 
razsežnostjo Skupnosti, ter v pravila glede 
notranjega trga, kot je prost pretok 
kapitala.

Or. en en

Obrazložitev

Spodbujanje učinkovite konkurence ne sme biti samo po sebi cilj, temveč mora biti usmerjeno 
k interesom odjemalcev, torej večji izbiri, nižjim cenam in kakovostnejšim storitvam.
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Predlog spremembe 96
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Regulativni organi na področju 
energije in regulatorji finančnih trgov 
morajo sodelovati, da si ustvarijo pregled 
nad zadevnimi trgi, in morajo imeti 
pooblastilo za pridobitev ustreznih 
informacij od energetskih podjetij na 
osnovi primernih in zadostnih pooblastil 
za preiskave ter za reševanje sporov in 
izrekanje učinkovitih sankcij.

Or. en en

Obrazložitev

Dejstvo, da se veljavne direktive ne izvajajo, je še vedno zaskrbljujoče. Da se zagotovi 
učinkovito odprtje notranjega trga s plinom, je treba nacionalnim regulativnim organom 
omogočiti sodelovanje z drugimi ustreznimi regulativnimi organi, saj bodo lahko le tako 
učinkovito spremljali trg s plinom. Poleg tega morajo imeti po potrebi možnost, da podjetjem 
plinskega gospodarstva izrekajo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije, če ne 
izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 97
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Regulativni organi na področju 
energije in regulatorji finančnih trgov 
morajo sodelovati, da si ustvarijo pregled 
nad zadevnimi trgi, in morajo imeti 
pooblastilo za pridobitev ustreznih 
informacij od energetskih podjetij na 
osnovi primernih in zadostnih pooblastil 
za preiskave ter za reševanje sporov in 
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izrekanje učinkovitih sankcij.

Or. en en

Obrazložitev

Dejstvo, da se veljavne direktive ne izvajajo, je še vedno zaskrbljujoče. Da se zagotovi 
učinkovito odprtje notranjega trga s plinom, je treba nacionalnim regulativnim organom 
omogočiti sodelovanje z drugimi ustreznimi regulativnimi organi, saj bodo lahko le tako 
učinkovito spremljali trg s plinom. Poleg tega morajo imeti po potrebi možnost, da podjetjem 
plinskega gospodarstva izrekajo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije, če ne 
izpolnjujejo obveznosti.

Predlog spremembe 98
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Treba je močno spodbujati naložbe v 
večje nove infrastrukture, hkrati pa 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z zemeljskim plinom. Da bi spodbujali 
pozitivne učinke izvzetih infrastrukturnih 
projektov na konkurenco in zanesljivost 
oskrbe, je treba raziskati tržni interes v 
načrtovalni fazi projekta in izvajati pravila 
upravljanja prezasedenosti. Če je 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
obravnava zahtevek za izvzetje Agencija 
za sodelovanje energetskih regulatorjev, 
da se bolje upoštevajo njegove čezmejne 
posledice in pospeši njegova 
administrativna obravnava. Poleg tega je 
zaradi izredno velikega profila tveganj pri 
konstrukciji takih izvzetih velikih 
infrastrukturnih projektov potrebno 
omogočiti začasna delna odstopanja od 
pravil o popolnem ločevanju za podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, v 
zvezi z zadevnimi projekti. To bi moralo 
zaradi zanesljivosti oskrbe veljati zlasti za 
nove plinovode v Skupnosti, ki prenašajo 

(20) Treba je močno spodbujati naložbe v 
večje nove infrastrukture, hkrati pa 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z zemeljskim plinom. Da bi spodbujali 
pozitivne učinke izvzetih infrastrukturnih 
projektov na konkurenco in zanesljivost 
oskrbe, je treba raziskati tržni interes v 
načrtovalni fazi projekta in izvajati pravila 
upravljanja prezasedenosti. Če je 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
morajo regulativni organi ali drugi 
ustrezni organi zadevnih držav članic po 
medsebojnem posvetovanju in po potrditvi 
s strani Komisije sprejeti sklep o izvzetju. 
Poleg tega je zaradi izredno velikega 
profila tveganj pri konstrukciji takih 
izvzetih velikih infrastrukturnih projektov 
potrebno omogočiti začasna delna 
odstopanja od pravil o popolnem ločevanju 
za podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in 
proizvodnjo, v zvezi z zadevnimi projekti. 
To bi moralo zaradi zanesljivosti oskrbe 
veljati zlasti za nove plinovode v 
Skupnosti, ki prenašajo plin iz tretjih držav 
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plin iz tretjih držav v Skupnost. v Skupnost.

Or. en en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 99
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Treba je močno spodbujati naložbe v 
večje nove infrastrukture, hkrati pa 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z zemeljskim plinom. Da bi spodbujali 
pozitivne učinke izvzetih infrastrukturnih 
projektov na konkurenco in zanesljivost 
oskrbe, je treba raziskati tržni interes v 
načrtovalni fazi projekta in izvajati pravila 
upravljanja prezasedenosti. Če je 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
obravnava zahtevek za izvzetje Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev, da se 
bolje upoštevajo njegove čezmejne 
posledice in pospeši njegova 
administrativna obravnava. Poleg tega je 
zaradi izredno velikega profila tveganj pri 
konstrukciji takih izvzetih velikih 
infrastrukturnih projektov potrebno 
omogočiti začasna delna odstopanja od 
pravil o popolnem ločevanju za podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, v 
zvezi z zadevnimi projekti. To bi moralo 
zaradi zanesljivosti oskrbe veljati zlasti za 
nove plinovode v Skupnosti, ki prenašajo 
plin iz tretjih držav v Skupnost.

(20) Treba je močno spodbujati naložbe v 
večje nove infrastrukture, hkrati pa 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z zemeljskim plinom. S projekti, ki jih 
Evropski svet obravnava kot prednostne 
projekte, na primer Nabucco, bo mogoče 
povečati raznolikost virov dobave 
zemeljskega plina Evropske unije in 
zmanjšati odvisnost Unije od tretjih držav. 
Da bi spodbujali pozitivne učinke izvzetih 
infrastrukturnih projektov na konkurenco 
in zanesljivost oskrbe, je treba raziskati 
tržni interes v načrtovalni fazi projekta in 
izvajati pravila upravljanja prezasedenosti. 
Če je infrastruktura na ozemlju več držav 
članic, obravnava zahtevek za izvzetje 
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev, da se bolje upoštevajo 
njegove čezmejne posledice in pospeši 
njegova administrativna obravnava. Poleg 
tega je zaradi izredno velikega profila 
tveganj pri konstrukciji takih izvzetih 
velikih infrastrukturnih projektov potrebno 
omogočiti začasna delna odstopanja od 
pravil o popolnem ločevanju za podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, v 



PE404.542v02-00 48/102 AM\717626SL.doc

SL

zvezi z zadevnimi projekti. To bi moralo 
zaradi zanesljivosti oskrbe veljati zlasti za 
nove plinovode v Skupnosti, ki prenašajo 
plin iz tretjih držav v Skupnost.

Or. ro

Predlog spremembe 100
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Treba je močno spodbujati naložbe v 
večje nove infrastrukture, hkrati pa 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z zemeljskim plinom. Da bi spodbujali 
pozitivne učinke izvzetih infrastrukturnih 
projektov na konkurenco in zanesljivost 
oskrbe, je treba raziskati tržni interes v 
načrtovalni fazi projekta in izvajati pravila 
upravljanja prezasedenosti. Če je 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
obravnava zahtevek za izvzetje Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev, da se 
bolje upoštevajo njegove čezmejne 
posledice in pospeši njegova 
administrativna obravnava. Poleg tega je 
zaradi izredno velikega profila tveganj pri 
konstrukciji takih izvzetih velikih 
infrastrukturnih projektov potrebno 
omogočiti začasna delna odstopanja od 
pravil o popolnem ločevanju za podjetja, ki 
se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo, v 
zvezi z zadevnimi projekti. To bi moralo 
zaradi zanesljivosti oskrbe veljati zlasti za 
nove plinovode v Skupnosti, ki prenašajo 
plin iz tretjih držav v Skupnost.

(20) Treba je močno spodbujati naložbe v
večje nove infrastrukture, hkrati pa 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z zemeljskim plinom. Da bi spodbujali 
pozitivne učinke izvzetih infrastrukturnih 
projektov na konkurenco in zanesljivost 
oskrbe, je treba raziskati tržni interes v 
načrtovalni fazi projekta in izvajati pravila 
upravljanja prezasedenosti. Če je 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
obravnava zahtevek za izvzetje Komisija, 
po posvetovanju z Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev, da se bolje 
upoštevajo njegove čezmejne posledice in 
pospeši njegova administrativna 
obravnava. Poleg tega je zaradi izredno 
velikega profila tveganj pri konstrukciji 
takih izvzetih velikih infrastrukturnih 
projektov potrebno omogočiti začasna 
delna odstopanja od pravil o popolnem 
ločevanju za podjetja, ki se ukvarjajo z 
dobavo in proizvodnjo, v zvezi z 
zadevnimi projekti. To bi moralo zaradi 
zanesljivosti oskrbe veljati zlasti za nove 
plinovode v Skupnosti, ki prenašajo plin iz 
tretjih držav v Skupnost.

Or. en en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 101
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Pri vseh projektih v zvezi s plinovodi 
zemeljskega plina pod morji, ki mejijo na 
Evropsko unijo, namenjenih prenosu 
plina iz tretjih držav v Skupnost, bodo 
Evropska komisija in vpletene države 
članice izvedle okoljsko presojo vpliva, da 
bi se izognili nevarnosti okoljskih nezgod, 
in predlagale ukrepe za varno dobavo 
zemeljskega plina po pogojih, ki ščitijo 
okolje.

Or. ro

Predlog spremembe 102
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Notranji trg s plinom se sooča s 
pomanjkanjem likvidnosti in preglednosti, 
ki ovira učinkovito dodeljevanje sredstev, 
upravljanje s tveganji in vstop novih 
akterjev. Treba je povečati zaupanje v trg, 
njegovo likvidnost in število udeležencev, 
zato je treba tudi povečati regulativni 

(21) Notranji trg s plinom se sooča s 
pomanjkanjem likvidnosti in preglednosti, 
ki ovira učinkovito dodeljevanje sredstev, 
upravljanje s tveganji in vstop novih 
akterjev. Treba je povečati zaupanje v trg, 
njegovo likvidnost in število udeležencev.
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nadzor nad podjetji, ki se ukvarjajo z 
oskrbo s plinom. Take zahteve ne smejo 
posegati v obstoječo zakonodajo 
Skupnosti o finančnih trgih in morajo biti 
skladne z njo. Energetski regulatorji in 
regulatorji finančnih trgov morajo 
sodelovati, da drug drugemu omogočijo 
pregled nad zadevnimi trgi.

Or. de

Predlog spremembe 103
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Države članice morajo skupaj z 
zadevnimi socialnimi partnerji razmisliti o 
posledicah predlogov sprememb k 
Direktivi 2003/55/ES z vidikov, ki 
zadevajo zaposlovanje, delovne pogoje in 
pravice delavcev do obveščenosti, 
posvetovanja in udeležbe, da se ublažijo 
negativne posledice.

Or. en en

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da imajo nova pravila posledice za zadevne delavce v sektorju, kot na primer 
kaže poročilo, namenjeno Evropski komisiji (2007), o učinkih odprtja trgov za električno 
energijo in plin na zaposlovanje.
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Predlog spremembe 104
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Strukturne togosti trga s plinom, ki 
izhajajo iz koncentracije dobaviteljev, 
dolgoročne pogodbe, ki podpirajo dobavo, 
in pomanjkanje likvidnosti vzdolž 
prodajne verige povzročajo nepreglednost 
pri določanju cen. Za večjo jasnost 
strukture stroškov je potrebna večja 
preglednost pri oblikovanju cen, za kar bi 
se moralo dosledno zahtevati 
izpolnjevanje trgovinske obveznosti.

Or. en en

Obrazložitev

Da bi olajšali dostop na trg novim in manjšim podjetjem za plin ter ustvarili večjo 
preglednost na trgu s plinom in nad cenami.

Predlog spremembe 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Energetski regulatorji in regulatorji 
finančnih trgov morajo sodelovati, da si 
ustvarijo pregled nad zadevnimi trgi, in 
morajo imeti pooblastilo za pridobitev 
ustreznih informacij od energetskih 
podjetij na osnovi primernih in zadostnih 
pooblastil za preiskave ter za reševanje 
sporov in izrekanje učinkovitih sankcij.

Or. en en
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Obrazložitev

Dejstvo, da se veljavne direktive ne izvajajo, je še vedno zaskrbljujoče. Da se zagotovi 
učinkovito odprtje notranjega trga s plinom, je treba nacionalnim regulativnim organom 
omogočiti sodelovanje z drugimi ustreznimi regulativnimi organi, saj bodo lahko le tako 
učinkovito spremljali trg s plinom. Poleg tega morajo imeti po potrebi možnost, da podjetjem 
plinskega gospodarstva izrekajo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije, če ne 
izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 106
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Energetski regulatorji in regulatorji 
finančnih trgov morajo sodelovati, da si 
ustvarijo pregled nad zadevnimi trgi, in 
morajo imeti pooblastilo za pridobitev 
ustreznih informacij od energetskih 
podjetij na osnovi primernih in zadostnih 
pooblastil za preiskave ter za reševanje 
sporov.

Or. en en

Obrazložitev

Dejstvo, da se veljavne direktive ne izvajajo, je še vedno zaskrbljujoče. Za učinkovito odprtje 
notranjega trga s plinom morajo imeti nacionalni regulativni organi možnost sodelovanja z 
drugimi ustreznimi regulativnimi organi, kar jim bo omogočilo učinkovito spremljanje trga s 
plinom.

Predlog spremembe 107
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Preden Komisija sprejme nadaljnje črtano
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smernice za vodenje evidence, Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev in 
Odbor evropskih zakonodajalcev za 
vrednostne papirje (CESR) skupaj 
preučita vsebino teh smernic in Komisiji 
ustrezno svetujeta. Agencija in Odbor tudi 
skupaj nadalje proučujeta vprašanje, ali 
se za transakcije pogodb o dobavi plina in 
izvedenih finančnih instrumentov za 
trgovanje s plinom uporabljajo zahteve 
glede preglednosti pred in/ali po trgovanju 
in kakšne bi bila vsebina teh zahtev, ter 
ustrezno svetujeta.

Or. de

Obrazložitev

Prim. utemeljitev k predlogu spremembe v zvezi s členom 24f.

Predlog spremembe 108
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Pomembno je zagotavljanje razvoja 
varnih, zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
usmerjenih k odjemalcem, spodbujanje 
ustreznosti omrežij ter zagotavljanje 
energetske učinkovitosti ter vključevanje 
obnovljivih virov in porazdeljene 
proizvodnje v manjšem in večjem obsegu v 
prenosna in distribucijska omrežja.

Or. en en

Obrazložitev

Odjemalci bi morali biti v središču te direktive. Pri razvijanju vsakega novega omrežja je 
treba upoštevati energetsko učinkovitost, vključiti obnovljive vire itd.
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Predlog spremembe 109
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Zahteve glede javnih storitev in 
skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz 
njih, je treba še bolj okrepiti, da bi 
zagotovili, da bodo lahko imeli vsi 
potrošniki koristi od konkurence. Ključni 
vidik pri dobavi energije odjemalcem je 
dostop do podatkov o porabi, ki morajo biti 
na voljo odjemalcem, tako da lahko 
konkurente povabijo, da pripravijo 
ponudbo na podlagi teh podatkov.
Porabniki morajo imeti tudi pravico, da so 
ustrezno obveščeni o svoji porabi energije.
Redni podatki o stroških energije bodo 
ustvarili spodbude za prihranke energije, 
saj bodo dajali odjemalcem neposredne 
povratne informacije o učinkih naložb v 
energetsko učinkovitost in spremembe 
ravnanja.

(23) Zahteve glede javnih storitev in 
skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz 
njih, je treba še bolj okrepiti, da bi 
zagotovili, da bodo lahko imeli vsi 
potrošniki koristi od konkurence in 
pravičnejših cen. Ključni vidik pri dobavi 
energije odjemalcem je dostop do 
objektivnih in preglednih podatkov o 
njihovi porabi, s tem povezanih cenah in 
stroških storitev, ki morajo biti na voljo 
odjemalcem, tako da lahko konkurente 
povabijo, da pripravijo ponudbo na podlagi 
teh podatkov. Porabniki morajo imeti tudi 
pravico, da so ustrezno obveščeni o svoji 
porabi energije, predplačilo pa mora biti 
ustrezno in mora odražati njihovo dejansko 
porabo plina. Redni podatki o stroških 
energije, ki jih potrošniki prejmejo vsaj na 
četrt leta, bodo ustvarili spodbude za 
prihranke energije, saj bodo dajali 
odjemalcem neposredne povratne 
informacije o učinkih naložb v energetsko 
učinkovitost.

Or. en en

Obrazložitev

 Dostop do najrazličnejših podatkov s ciljem svobodne in pregledne konkurence potrošnikom 
omogoča obveščeno izbiro dobavitelja plina. Poleg tega bi bilo treba potrošnike bremeniti le 
za količino energije, ki jo vsak mesec dejansko porabijo.
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Predlog spremembe 110
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Države članice  morajo zagotoviti 
ustrezno razdelitev individualnih števcev 
(pametno merjenje), kot je določeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta s 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in 
energetskih storitvah1, da dobijo 
potrošniki točne podatke o porabi energije 
in da zagotovijo učinkovitost pri končnem 
uporabniku.
1UL L 114, 27. 4. 2006, str. 64.

Or. en en

Obrazložitev

Pametni števci potrošnikom omogočijo boljši vpogled v dejansko porabo plina in zato 
prispevajo k bolj premišljeni uporabi plina.

Predlog spremembe 111
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Odjemalci bi morali biti v središču 
te direktive. Že obstoječe pravice 
odjemalcev je treba okrepiti in zaščititi, 
vključevati pa bi morale tudi večjo 
preglednost in zastopanje. Zaščita 
odjemalcev mora zagotavljati, da lahko vsi 
odjemalci izkoristijo prednosti 
konkurenčnega trga. Nacionalni 
regulativni organi morajo pravice 
odjemalcev uveljavljati z ustvarjanjem 
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spodbud in izrekanjem sankcij podjetjem, 
ki ne izpolnjujejo pravil o varstvu 
potrošnikov in konkurenci.

Or. en en

Obrazložitev

Odjemalec bi moral biti v središču te direktive. 

Predlog spremembe 112
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Že obstoječe pravice odjemalcev je 
treba okrepiti in zaščititi, vključevati pa bi 
morale tudi večjo preglednost in 
zastopanje. Zaščita odjemalcev mora 
zagotavljati, da lahko vsi odjemalci 
izkoristijo prednosti konkurenčnega trga. 
Nacionalni regulativni organi morajo 
pravice odjemalcev uveljavljati z 
ustvarjanjem spodbud in izrekanjem 
sankcij podjetjem, ki ne izpolnjujejo pravil 
o varstvu potrošnikov in konkurenci.

Or. en en

Predlog spremembe 113
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Zahteve glede javnih storitev in 
skupne minimalne standarde, ki iz njih 
izhajajo, je treba še bolj okrepiti, da se 
zagotovi dostopnost storitev na področju 
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plina za javnost ter mala in srednje velika 
podjetja.

Or. ro

Obrazložitev

Izjemno pomembno je, da cena dostopanja do plinske infrastrukture ni previsoka za 
gospodinjstva ali mala in srednje velika podjetja, ki so pri svoji energiji odvisna od 
koriščenja teh storitev. 

Predlog spremembe 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Pomanjkanje energije je v 
Skupnosti vse večji problem. Zato morajo 
države članice razviti nacionalne akcijske 
načrte, da rešijo težave s pomanjkanjem 
energije in zagotovijo potrebno porabo 
energije za ranljive odjemalce. Potreben 
je celostni pristop, ukrepi pa morajo 
vključevati politiko, tarifno politiko in 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
stanovanjskih objektov. Najmanj, kar bi 
morala direktiva omogočati, so 
nacionalne politike pozitivne 
diskriminacije ranljivih odjemalcev v 
smislu modela za določitev cen.

Or. en en
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Predlog spremembe 115
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi prispevali k zanesljivosti oskrbe 
in hkrati ohranili duh solidarnosti med 
državami članicami, zlasti v primeru krize 
na področju oskrbe, je treba zagotoviti 
okvir za regionalno solidarnostno 
sodelovanje.

(24) Da bi prispevale k zanesljivosti 
oskrbe, bi morale države članice ob 
hkratnem ohranjanju duha solidarnosti, 
zlasti v primeru krize na področju oskrbe, 
tesno sodelovati. V ta namen bi morala za 
podlago služiti direktiva Sveta 2004/67/ES 
z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 
zemeljskim plinom1. 
1 UL L 127, 29. 4. 2004, str. 92.

Or. en en

Obrazložitev

Direktiva 2004/67 ES celovito pokriva vidike zanesljivosti oskrbe.

Predlog spremembe 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi ustvarile notranji trg s plinom, 
morajo države članice spodbujati 
integracijo svojih nacionalnih trgov ter 
sodelovanje upravljavcev omrežij na 
evropski in regionalni ravni.

(25) Da bi ustvarile notranji trg s plinom, 
morajo države članice spodbujati 
integracijo svojih nacionalnih trgov ter
sodelovanje upravljavcev omrežij na 
evropski in regionalni ravni. Pobude za 
regionalno povezovanje so nujen vmesni 
korak za dosego končnega cilja, to je 
oblikovanje integriranega evropskega 
energetskega trga. Regionalna raven 
omogoča pospešitev procesa integracije 
ter daje možnost različnim 
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zainteresiranim stranem, zlasti državam 
članicam, nacionalnim regulativnim 
organom ter upravljavcem prenosnih 
omrežij, da sodelujejo pri konkretnih 
vprašanjih.

Or. fr

Obrazložitev

Regionalne pobude so konstruktiven vmesni korak, ki omogoča izboljšanje delovanja 
notranjega trga z zemeljskim plinom na evropski ravni. Ker te pobude upravljavcem 
prenosnih omrežij in nacionalnim regulativnim organom omogočajo usklajevanje dostopa in 
pravil v zainteresirani regiji, torej oblikovanje regionalne prenosne strukture, bodo omrežju 
omogočile tudi bolj učinkovito delovanje in lažje čezmejne izmenjave in naložbe.

Predlog spremembe 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi ustvarile notranji trg s plinom, 
morajo države članice spodbujati 
integracijo svojih nacionalnih trgov ter 
sodelovanje upravljavcev omrežij na 
evropski in regionalni ravni.

(25) Da bi ustvarili notranji trg s plinom, 
lahko regionalni energetski trgi 
predstavljajo prvi korak. Zato morajo 
države članice na evropski ravni in, kjer je 
to mogoče, tudi na regionalni ravni
spodbujati integracijo svojih nacionalnih 
trgov ter sodelovanje upravljavcev omrežij.

Or. en en

Predlog spremembe 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Razvoj resnično evropskega 
plinovodnega omrežja mora biti cilj te 
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direktive, zato mora odgovornost za 
regulativna vprašanja o čezmejnih 
medsebojnih povezavah in regionalnih 
trgih nositi Agencija.

Or. en en

Obrazložitev

Da se zagotovita jasen, pregleden in nediskriminatoren razvoj in upravljanje čezmejnih 
povezav in regionalnih trgov, jih mora urejati Agencija.

Predlog spremembe 119
Edit Herczog

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Razvoj resnično evropskega 
plinovodnega omrežja mora biti cilj te 
direktive, zato mora odgovornost za 
regulativna vprašanja o čezmejnih 
medsebojnih povezavah in regionalnih 
trgih nositi Agencija.

Or. en en

Obrazložitev

Da se zagotovita jasen, pregleden in nediskriminatoren razvoj in upravljanje čezmejnih 
povezav in regionalnih trgov, jih mora urejati Agencija. 

Predlog spremembe 120
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Razvoj evropskega omrežja mora 
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biti cilj te direktive, zato mora 
odgovornost za regulativna vprašanja o 
čezmejnih medsebojnih povezavah in 
regionalnih trgih nositi Agencija.

Or. en en

Obrazložitev

Da se zagotovita jasen, pregleden in nediskriminatoren razvoj in upravljanje čezmejnih 
povezav in regionalnih trgov, jih mora urejati Agencija.

Predlog spremembe 121
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Razvoj resnično evropskega omrežja 
mora biti cilj te direktive, zato mora 
odgovornost za regulativna vprašanja o 
čezmejnih medsebojnih povezavah in
regionalnih trgih nositi Agencija.

Or. en en

Obrazložitev

Da se zagotovita jasen, pregleden in nediskriminatoren razvoj in upravljanje čezmejnih 
povezav in regionalnih trgov, jih mora urejati Agencija.

Predlog spremembe 122
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Regulatorni organi morajo zagotavljati 
informacije trgu tudi zato, da Komisiji 

(26) Regulatorni organi morajo zagotavljati 
informacije trgu tudi zato, da Komisiji 
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omogočijo, da opravlja svojo nalogo 
opazovanja in nadzorovanja evropskega 
trga s plinom in njegov kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni razvoj, vključno 
z vidiki kot so ponudba in povpraševanje, 
infrastrukture za prenos in distribucijo, 
čezmejna trgovina, naložbe, veleprodajne 
in potrošniške cene, likvidnost trga, 
okoljske izboljšave in izboljšanje 
učinkovitosti.

omogočijo, da opravlja svojo nalogo 
opazovanja in nadzorovanja evropskega 
trga s plinom in njegov kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni razvoj, vključno 
z vidiki kot so ponudba in povpraševanje, 
infrastrukture za prenos in distribucijo, 
kakovost storitev in oskrbe, čezmejna 
trgovina, upravljanje prezasedenosti, 
naložbe, veleprodajne in potrošniške cene, 
likvidnost trga, okoljske izboljšave in 
izboljšanje učinkovitosti.

Or. en en

Obrazložitev

Dejavno vključevanje regulativnih organov pri spremljanju kakovosti storitve in oskrbe s  
plinom bo koristilo potrošnikom. Pri mehanizmih za dodeljevanje zmogljivosti in splošneje pri 
upravljanju prezasedenosti je treba zagotoviti učinkovito usklajevanje med nacionalnimi 
regulativnimi organi.

Predlog spremembe 123
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Regulatorni organi morajo zagotavljati 
informacije trgu tudi zato, da Komisiji 
omogočijo, da opravlja svojo nalogo 
opazovanja in nadzorovanja evropskega 
trga s plinom in njegov kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni razvoj, vključno 
z vidiki kot so ponudba in povpraševanje, 
infrastrukture za prenos in distribucijo, 
čezmejna trgovina, naložbe, veleprodajne 
in potrošniške cene, likvidnost trga, 
okoljske izboljšave in izboljšanje 
učinkovitosti.

(26) Regulatorni organi morajo zagotavljati 
informacije trgu tudi zato, da Komisiji 
omogočijo, da opravlja svojo nalogo 
opazovanja in nadzorovanja evropskega 
trga s plinom in njegov kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni razvoj, vključno 
z vidiki kot so ponudba in povpraševanje, 
infrastrukture za prenos in distribucijo, 
čezmejna trgovina, poraba zemeljskega 
plina, naložbe, veleprodajne in potrošniške 
cene, likvidnost trga, okoljske izboljšave in 
izboljšanje učinkovitosti.

Or. ro
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Predlog spremembe 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Države članice morajo skupaj z 
zadevnimi socialnimi partnerji razmisliti o 
posledicah predlogov sprememb k 
Direktivi 2003/55/ES, zlasti glede 
različnih modelov zagotavljanja 
neodvisnih upravljavcev prenosnih 
omrežij z vidikov, ki zadevajo 
zaposlovanje, delovne pogoje in pravice 
delavcev do obveščanja, posvetovanja in 
udeležbe, da se ublažijo negativne 
posledice.

Or. en en

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da imajo nova pravila posledice za zadevne delavce v sektorju, kot na primer 
kaže poročilo, namenjeno Evropski komisiji (2007), o učinkih odprtja trgov za električno 
energijo in plin na zaposlovanje. 

Predlog spremembe 125
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Uredba (ES) št. 1775/2005 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
septembra 2005 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina daje 
Komisiji možnost, da sprejme smernice za 
doseganje potrebne stopnje usklajenosti. 
Take smernice, ki so tako zavezujoči 
izvedbeni ukrepi, so koristno sredstvo, ki 
ga je mogoče po potrebi hitro prilagoditi.

(28) Uredba (ES) št. 1775/2005 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
septembra 2005 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina daje 
Komisiji možnost, da sprejme smernice za 
doseganje potrebne stopnje usklajenosti. 
Take smernice, ki so tako zavezujoči 
izvedbeni ukrepi, so koristno sredstvo, ki 
ga je mogoče po potrebi hitro prilagoditi. 
Osnovne vrednosti smernic bi moral 
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zakonodajalec določiti v postopku v 
odboru.

Or. de

Obrazložitev

Komisija je z Uredbo 1775/2005 pridobila zgolj pravico, da v postopku komitologije 
spreminja smernice, ki jih je sprejel zakonodajalec.

Predlog spremembe 126
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka –1 (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Celotno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–1) V besedilu se izraz "prenosno 
omrežje" nadomesti z izrazom "prenosno 
omrežje in/ali skladišče in/ali objekt za 
UZP"

Or. en

Predlog spremembe 127
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Ta direktiva določa skupna pravila 
za proizvodnjo, prenos, distribucijo in
dobavo [...] plina, ki so namenjena 
oblikovanju integriranih in konkurenčnih 
energetskih trgov v Evropski uniji. Določa 
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pravila glede organiziranja in delovanja 
sektorja zemeljskega plina, dostop do 
trga, merila in postopke, ki se 
uporabljajo pri javnih razpisih, ter izdajo
energetskih dovoljenj [...] in obratovanje 
omrežij. Določa tudi obveznosti glede 
univerzalnih storitev in pravice 
odjemalcev plina ter pojasnjuje obveznosti 
glede konkurence.“

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe je treba razširiti in tako zagotoviti, da so odjemalci v središču direktive. 
Izpostaviti je treba tudi povezavo z obveznostmi glede konkurence.  

Predlog spremembe 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Ta direktiva določa skupna pravila 
za proizvodnjo, prenos, distribucijo, [...] 
skladiščenje in dobavo zemeljskega 
plina, ki so namenjena oblikovanju 
integriranih in konkurenčnih energetskih 
trgov v Evropski uniji. Določa pravila 
glede organiziranja in delovanja 
sektorja zemeljskega plina, dostop do 
trga, merila in postopke, ki se 
uporabljajo pri javnih razpisih, ter izdajo
energetskih dovoljenj [...] in obratovanje 
omrežij. Določa tudi obveznosti glede 
univerzalnih storitev in pravice 
odjemalcev plina ter pojasnjuje obveznosti 
glede konkurence.“
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Or. en

(Členu 1(1) Direktive 2003/55/ES se dodajo novi elementi)

Obrazložitev

Področje uporabe je treba razširiti in tako zagotoviti, da so odjemalci v središču direktive. 
Izpostaviti je treba tudi povezavo z obveznostmi glede konkurence.

Predlog spremembe 129
Claude Turmes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. Pravila, ki jih ta direktiva določa za 
zemeljski plin, skupaj z utekočinjenim 
zemeljskim plinom (UZP), na 
nediskriminatoren način prav tako 
veljajo za bioplin in plin, pridobljen iz 
biomase, ali druge vrste plinov, če je 
takšne pline tehnično mogoče varno 
vbrizgati in prenašati prek sistema 
zemeljskega plina.“

Or. en

(Doda se pojasnilo k členu 1(2) Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Ob predpostavki, da različni plini dosegajo prag tehnične in kemijske varnosti, je treba 
poudariti potrebo po nediskriminaciji dostopa med plini različnega izvora.
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Predlog spremembe 130
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (–a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) Točka 3 se nadomesti z naslednjim:
„3. ‚prenos‘ pomeni transport 
zemeljskega plina po [...] omrežju, ki v 
glavnem zajema visokotlačne cevovode, z 
namenom dostave odjemalcem, vendar 
ne po pridobivalnem cevovodnem 
omrežju in ne po delu visokotlačnih 
cevovodov, ki se uporabljajo predvsem za 
lokalno distribucijo zemeljskega plina, in 
ne vključuje dobave;“

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev ‚prenosa‘ v Direktivi 2003/55/ES se razlikuje od opredelitve ‚prenosa‘ 
v Uredbi 1775/2005. Predlog spremembe spreminja opredelitev v direktivi, da bo enaka 
opredelitvi iz uredbe.

Predlog spremembe 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (–a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) Točka 3 se nadomesti z naslednjim:
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„3. ‚prenos‘ pomeni transport 
zemeljskega plina po [...] omrežju, ki v 
glavnem zajema visokotlačne cevovode, z 
namenom dostave odjemalcem, vendar 
ne po pridobivalnem cevovodnem 
omrežju in ne po delu visokotlačnih 
cevovodov, ki se uporabljajo predvsem za 
lokalno distribucijo zemeljskega plina, in 
ne vključuje dobave;“

Or. en

(Pojasnilo opredelitve ‚prenosa‘ v točki 3 člena 2 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev ‚prenosa‘ v Direktivi 2003/55/ES se razlikuje od opredelitve ‚prenosa‘ 
v Uredbi 1775/2005. Predlog spremembe spreminja opredelitev v direktivi, da bo enaka 
opredelitvi iz uredbe.

Predlog spremembe 132
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (–a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) Točka 3 se nadomesti z naslednjim:
„3. "prenos" pomeni transport 
zemeljskega plina po omrežju, ki v 
glavnem zajema visokotlačni plinovod, z 
namenom dostave odjemalcem, vendar 
ne po pridobivalnem cevovodnem 
omrežju in ne po delu visokotlačnega 
plinovoda, ki se uporablja predvsem za 
lokalno distribucijo zemeljskega plina, in
ne vključuje dobave;”

Or. de
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Obrazložitev

Opredelitev prenosa v Direktivi 2003/55/ES se razlikuje od njegove opredelitve v Uredbi 
1775/2005. S predlogom spremembe je bila opredelitev iz uredbe prevzeta v direktivo.

Predlog spremembe 133
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–aa) Točka 9 se nadomesti z naslednjim:
„9. ‚skladišče‘ pomeni objekt za 
skladiščenje zemeljskega plina, ki je v 
lasti in/ali ga upravlja podjetje plinskega 
gospodarstva, skupaj z delom obrata za 
UZP, ki se uporablja za skladiščenje, 
razen tistega dela, ki je namenjen 
izključno dejavnostim pridobivanja, in 
razen objektov, ki so rezervirani 
izključno za upravljavce prenosnega 
omrežja in izvajanje njihovih 
dejavnosti;“

Or. en

Obrazložitev

Ubeseditev mora biti ožja, s čimer se zagotovi, da upravljavci skladišč ne bodo mogli trditi, 
da glede na to, da se večji del njihovega obrata uporablja za dejavnosti pridobivanja, tretje 
strani ne bi smele imeti urejenega ali izpogajanega dostopa do tega obrata.

Predlog spremembe 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (–a a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–aa) Točka 9 se nadomesti z naslednjim:
„9. ‚skladišče‘ pomeni objekt za 
skladiščenje zemeljskega plina, ki je v 
lasti in/ali ga upravlja podjetje plinskega 
gospodarstva, skupaj z delom obrata za 
UZP, ki se uporablja za skladiščenje, 
razen tistega dela, ki je namenjen 
izključno dejavnostim pridobivanja, in 
razen objektov, ki so rezervirani 
izključno za upravljavce prenosnega 
omrežja in izvajanje njihovih 
dejavnosti;“

Or. en

(Pojasnilo opredelitve ‚skladišča‘ v točki 9 člena 2 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in doslednosti je treba v stavku opredelitve skladišča: „dela, ki je namenjen 
izključno dejavnostim pridobivanja,“ dodati besedo „izključno“, in sicer na enak način kot v 
nadaljnjem stavku: „ki so rezervirani izključno za upravljavce prenosnega omrežja“.

Predlog spremembe 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–ab) Točka 14 se nadomesti z 
naslednjim:
„14. ‚sistemske storitve‘ pomenijo vse 
storitve, ki so nujne za zagotavljanje 
dostopa do in obratovanje prenosnih 
in/ali distribucijskih omrežij in/ali 
obratov za UZP in/ali skladišč, skupaj z 
izravnavo obremenitve [...];“
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Or. en

(Črtanje zadnjega dela obstoječe opredelitve ‚sistemskih storitev‘ v točki 14 člena 2 Direktive 
2003/55/ES)

Obrazložitev

Če ni dovolj obratov (storitev) za obdelavo/pretvorbo plina ali dostop ni omogočen na pošten 
in nediskriminatoren način, se lahko pojavijo ovire za trgovino/konkurenco ter zmanjša raven 
likvidnosti in integracije trga. To kaže na potrebo po ustreznem regulativnem okviru glede 
dostopa do obratov (storitev) za obdelavo/pretvorbo plina.

Predlog spremembe 136
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–ab) Točka 14 se nadomesti z 
naslednjim:
„14. ‚sistemske storitve‘ pomenijo vse 
storitve, ki so nujne za zagotavljanje 
dostopa do in obratovanje prenosnih 
in/ali distribucijskih omrežij in/ali 
obratov za UZP in/ali skladišč, skupaj z 
izravnavo obremenitve, mešanjem in 
vbrizgavanjem inertnih plinov, vendar ne 
vključujejo objektov, ki so rezervirani 
izključno za upravljavce prenosnega 
omrežja in izvajanje njihovih 
dejavnosti;“

Or. en

(Spremeni se točka 14 člena 2 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Ubeseditev je treba zožiti, s čimer se zagotovi, da ‚mešanje‘ ni omejeno na mešanje tokov 
zemeljskega plina, ampak vključuje tudi vbrizgavanje dušika, kar je glavni način za pretvorbo 
plina z visokokalorično vrednostjo v plin z nizkokalorično vrednostjo. Glede na dejanski 
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monopolni položaj na trgu plina z nizkokalorično vrednostjo je za vzpostavitev konkurence 
nujno potreben dostop do spreminjanja kakovosti plina.

Predlog spremembe 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–ac) Doda se naslednja točka:
„14a. ,poštena konkurenca na odprtem 
trgu‘ pomeni prizadevanja za vzpostavitev 
razmer, v katerih tržni delež nobenega 
podjetja ne sme presegati 30 odstotkov na 
ustreznem trgu in v katerih tržni delež 
treh največjih podjetij ne sme presegati 50
odstotkov na ustreznem trgu, tržni delež 
petih največjih podjetij pa 66,7 odstotkov 
na ustreznem trgu;“

Or. en

Predlog spremembe 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (–a d) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–ad) Točka 17 se nadomesti z 
naslednjim:
„17. ‚povezovalni plinovod‘ pomeni 
prenosni cevovod, ki prečka ali povezuje 
meje dveh držav članic v glavnem zaradi 
povezave nacionalnih prenosnih omrežij 
teh držav članic;“
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Or. en

(Pojasnilo obstoječe opredelitve ‚povezovalnega plinovoda‘ v točki 17 člena 2 Direktive 
2003/55/ES)

Obrazložitev

Sedanja opredelitev je morda realistična za povezovalne daljnovode, ne obstajajo pa 
plinovodi, ki bi bili namenjeni izključno povezavi omrežij dveh držav članic, razen plinovodov 
pod morjem.

Predlog spremembe 139
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (–a d) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–ad) Točka 17 se nadomesti z 
naslednjim:
„"povezovalni plinovod" pomeni (...) 
plinovod, ki prečka ali povezuje meje 
dveh držav članic pretežno zaradi 
povezave nacionalnih prenosnih omrežij 
teh držav članic;”

Or. de

Obrazložitev

Sedanja opredelitev je morda primerna za povezave v električnih omrežjih, a razen podvodnih 
napeljav ni plinovodov, katerih edini namen bi bil povezovanje dveh držav članic.

Predlog spremembe 140
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 32 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Doda se naslednja točka (d):

„32a. "izoliran trg" je država članica, ki
ni povezana z nacionalnimi prenosnimi 
omrežji drugih držav članic in/ali katere 
oskrbo s plinom nadzorujejo oseba ali 
osebe iz tretje države.”

Or. lt

Predlog spremembe 141
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. ,lastnik prenosnega omrežja‘ 
pomeni fizična ali pravna oseba, ki je 
odgovorna za izvajanje dejavnosti, 
določene v členu 9(6), v državi članici, 
kjer je neodvisnega upravljavca omrežja 
imenovala ta država članica in ga je 
potrdila Komisija v skladu s členom 9(1);“

Or. en

Obrazložitev

Ločevanje upravljanja prenosnih omrežij od vertikalno integriranih plinskih in 
elektroenergetskih podjetij je temeljni cilj predlaganega tretjega svežnja zakonodaje. Zato je 
bistveno, da se jasno določijo področja takega ločevanja. Zakonske zahteve v zvezi z 
ločevanjem med drugim še niso dovolj jasne na področju obveznosti v zvezi z zaupnostjo, ki 
veljajo za različne udeležence na trgu.
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Predlog spremembe 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. ,projekt prednostnega interesa za 
Evropsko unijo‘ pomeni projekt plinske 
infrastrukture, ki bo Uniji zagotovil nov 
vir plina in katerega delež dobave plina v 
več kot eno državo Unije vodi k povečani 
diverzifikaciji sedanje oskrbe s plinom;“

Or. en

(Členu 2 Direktive 2003/55/ES se doda nova točka 36a)

Obrazložitev

Zadostna infrastruktura je predpogoj za razvoj konkurence na trgu plina. Izkušnje kažejo, da 
se o pomembnih naložbah večkrat odloča na politični ravni, pri čemer je sodelovanje 
regulativnih organov omejeno, zato bi morali biti ,projekti prednostnega interesa za Evropsko 
unijo‘ opredeljeni in predmet strateških političnih odločitev.

Predlog spremembe 143
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. "Projekt evropskega interesa" je 
plinski infrastrukturni projekt, ki vodi v 
odpiranje novih virov plina za Skupnost 
in na osnovi katerega se raznolikost 
sedanje oskrbe s plinom močneje poveča v 
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več kot eni državi članici.”

Or. xm

Obrazložitev

V Evropi narašča povpraševanje po prevoznih zmogljivostih - zato so naložbe v novo 
infrastrukturo nujne. Dobro izdelana infrastruktura je nujna za pravo evropsko konkurenco 
na trgu s plinom. Zato je treba opredeliti „projekte evropskega interesa” in sprejeti vse 
potrebne strateške in politične odločitve.

Predlog spremembe 144
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. "Projekt evropskega interesa" je 
plinski infrastrukturni projekt, ki vodi v 
odpiranje novih virov plina za Skupnost 
in na osnovi katerega se raznolikost 
sedanje oskrba s plinom močneje poveča v 
več kot eni državi članici.”

Or. de

(V členu 2 Direktive 2003/55/ES se doda nova točka.)

Obrazložitev

Ker povpraševanje po prevoznih zmogljivostih neprestano narašča, so naložbe v nove 
infrastrukture nujne za zagotovitev dovolj velikih zmogljivosti za prevoz, skladiščenje in 
utekočinjeni zemeljski plin. Dobro izdelana infrastruktura je pogoj za razvoj konkurence na 
trgu s plinom. Zaenkrat se odločitve o mnogih večjih naložbah sprejemajo na politični ravni, 
regulatorji pa so vanje le redko vključeni. Treba je opredeliti „projekte evropskega interesa” 
in sprejeti vse potrebne politične odločitve.
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Predlog spremembe 145
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. ‚dostopna cena‘ pomeni cena, ki jo 
ob upoštevanju opredelitve pomanjkanja 
energije iz točke 36b opredelijo države 
članice na nacionalni ravni po 
posvetovanju z nacionalnimi 
regulativnimi organi, socialnimi partnerji 
in ustreznimi zainteresiranimi stranmi;“

Or. en

Obrazložitev

Dostopno ceno je treba določiti na ravni države članice, saj gre nedvomno za vprašanje 
subsidiarnosti.

Predlog spremembe 146
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. ‚poštena konkurenca na odprtem 
trgu‘ pomeni prizadevanja za vzpostavitev 
razmer, v katerih tržni delež nobenega 
podjetja ne sme presegati 50 odstotkov na 
ustreznem trgu;“

Or. en
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Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo
prevladujoč položaj na trgu in ki so večkrat zlorabili svoj vpliv, ter ostalim udeležencem na 
trgu zagotovilo pošten dostop. Z večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga 
povečala, zato bo ta določba omogočila rast podjetij v takšnih okoliščinah. Ustrezni trg bi 
morala opredeliti Komisija.

Predlog spremembe 147
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. ‚poštena konkurenca na odprtem 
trgu‘ pomeni prizadevanja za vzpostavitev 
razmer, v katerih tržni delež nobenega 
podjetja ne sme presegati 40 odstotkov na 
ustreznem trgu;“

Or. en

Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu in ki so večkrat zlorabili svoj vpliv, ter ostalim udeležencem na 
trgu zagotovilo pošten dostop. Z večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga 
povečala, zato bo ta določba omogočila rast podjetij v takšnih okoliščinah. Ustrezni trg bi 
morala opredeliti Komisija.

Predlog spremembe 148
Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. ‚poštena konkurenca na odprtem 
trgu‘ pomeni prizadevanja za vzpostavitev 
razmer, v katerih tržni delež nobenega 
podjetja ne sme presegati 20 odstotkov na 
ustreznem trgu;“

Or. en

Obrazložitev

To bo odprlo trge v državah članicah, zlasti v državah članicah z udeleženci, ki imajo 
prevladujoč položaj na trgu in ki so večkrat zlorabili svoj vpliv, ter ostalim udeležencem na 
trgu zagotovilo pošten dostop.  Z večjo integracijo trgov se bo geografska velikost trga 
povečala, zato bo ta določba omogočila rast podjetij v takšnih okoliščinah.  Ustrezni trg bi 
morala opredeliti Komisija.

Predlog spremembe 149
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka:
„36a. ,industrijsko območje‘ pomeni 
geografsko območje v zasebni lasti z 
omrežjem zemeljskega plina, ki je 
namenjeno predvsem oskrbi industrijskih 
odjemalcev na tem območju;“

Or. en

Obrazložitev

Danes upravljavcem energetskih omrežij na industrijskih območjih ni treba izpolnjevati vrste 
obveznosti za upravljanje omrežja v vseh državah članicah EU. Za takšno prakso ni jasne 
pravne podlage EU, zato bi morala zakonodaja EU državam članicam formalno omogočiti, 
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da zagotovijo odstopanja za industrijska območja, saj bi se s tem zagotovila pravna varnost. 
Diferencirana obravnava industrijskih omrežij je pomembna, saj zagotavlja sorazmerna 
prizadevanja, hkrati pa ne ogroža ciljev liberalizacije. Ta predlog spremembe ne ogroža 
pravic končnih odjemalcev na industrijskih območjih. Običajno je neodvisnih končnih 
odjemalcev, ki energijo prejemajo na industrijskih območjih, malo (manj kot 50).

Predlog spremembe 150
Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b b) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Doda se naslednja točka:
„36b. ,pomanjkanje energije‘ pomeni, da 
si gospodinjstvo ne more privoščiti 
ogrevanja stanovanjskega prostora na 
sprejemljivo temperaturo, ki temelji na 
vrednostih, ki jih priporoča Svetovna 
zdravstvena organizacija in znašajo, glede 
na namembnost prostora, od 18 do 22 C 
za vse bivalne prostore, ki se uporabljajo. 
Sem spada tudi zmožnost gospodinjstva, 
da nosi stroške drugih energetskih storitev 
v stanovanju, ki se ponujajo po 
sprejemljivi ceni. Gospodinjstvo trpi 
pomanjkanje energije, če delež njegovih 
izdatkov zanjo v skupnih izdatkih 
gospodinjstva dvakrat presega nacionalno 
povprečje izdatkov za energijo;“

Or. en

Obrazložitev

Ker ni opredelitve, veliko držav članic uradno ne zbira podatkov o številu prebivalcev, ki jim 
primanjkuje energije. Države članice bodo s prizadevanji za skupno opredelitev prepoznale 
razsežnost težav in jih je treba spodbujati k sprejetju ukrepov za njihovo odpravo. Ta 
opredelitev temelji na raziskavi skupine evropskih akademikov in zagotavlja izračun, ki se 
lahko uporablja po vsej EU. Obravnava zlasti gospodinjstva z majhnimi dohodki, ki za 
energijo plačujejo sorazmerno več. 
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Predlog spremembe 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b b) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Doda se naslednja točka:
„36b. ‚storitve mešanja‘ pomeni obdelava 
nestandardnega plina z drugimi viri plina, 
tako da dobljena mešanica ustreza 
dopustnega obsega standarda za kakovost 
plina. To storitev izvaja upravljavec 
obdelave plina;“

Or. en

(Členu 2 Direktive 2003/55/ES se doda nova točka 36b)

Obrazložitev

Spreminjanje kakovosti plina je v nekaterih državah članicah pomembno vprašanje in ima 
lahko tudi obsežne posledice za čezmejne tokove. Razpoložljiva zmožnost za spreminjanje 
kakovosti je ključnega pomena za razvoj likvidnih veleprodajnih trgov. Če ni dovolj obratov 
za pretvorbo plina ali dostop ni omogočen na pošten in nediskriminatoren način, se lahko 
pojavijo ovire za trgovino/konkurenco ter zmanjša raven likvidnosti in integracije trga.

Predlog spremembe 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b c) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) Doda se naslednja točka:
„36c. ‚storitve balastiranja‘ pomeni 
obdelava plina z dušikom, da se omogoči 
siromašenje plina in se ga uskladi s 
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prevladujočimi standardi za kakovost 
plina. To storitev izvaja upravljavec 
obdelave plina;“

Or. en

(Členu 2 Direktive 2003/55/ES se doda nova točka 36c)

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogu spremembe poslancev Turmes/Harms o kakovosti plina, 
to sta predloga spremembe 13 in 14.

Predlog spremembe 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b d) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bd) Doda se naslednja točka:
„36d. ‚obrat za obdelavo plina‘ pomeni 
obrat, ki se uporablja pri zagotavljanju 
storitev mešanja in/ali balastiranja za 
obdelavo zemeljskega plina ter je v lasti 
podjetja plinskega gospodarstva in/ali ga 
to podjetje upravlja;“

Or. en

(Členu 2 Direktive 2003/55/ES se doda nova točka 36d)

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogu spremembe poslancev Turmes/Harms o kakovosti plina, 
to sta predloga spremembe 13 in 14.
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Predlog spremembe 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b e) (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 2 – točka 36 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(be) Doda se naslednja točka:
„36e. ‚upravljavec obdelave plina‘ pomeni 
fizična ali pravna oseba, ki opravlja 
funkcijo obdelave plina in je odgovorna 
za upravljanje obrata za obdelavo plina;“

Or. en

(Členu 2 Direktive 2003/55/ES se doda nova točka 36e)

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogu spremembe poslancev Turmes/Harms o kakovosti plina, 
to sta predloga spremembe 13 in 14.

Predlog spremembe 155
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. Ob popolnem upoštevanju ustreznih 
določb Pogodbe, zlasti člena 86, lahko 
države članice v splošnem gospodarskem 
interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v 
plinskem sektorju, obveznosti javnih 
storitev, ki se lahko nanašajo na varnost, 
skupaj z zanesljivostjo oskrbe, na 
rednost in kakovost [...] in na varovanje 
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okolja, skupaj z učinkovito rabo energije 
in varstvom podnebja. [...]“

Or. en

(V členu 3(2) Direktive 2003/55/ES se dodajo novi elementi)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se sklicevanje na cene dobaviteljev ne upošteva pri 
obveznostih javnih storitev, temveč pri obravnavi ranljivih odjemalcev, kar bi zagotovilo, da 
bi bili ukrepi v zvezi s cenami dobaviteljev usmerjeni na najbolj ranljive odjemalce. Z 
natančnejšim usmerjanjem bi morali na koncu največ koristi imeti tisti, ki najbolj potrebujejo 
varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. Ob popolnem upoštevanju ustreznih 
določb Pogodbe, zlasti člena 86, lahko 
države članice v splošnem gospodarskem 
interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v 
plinskem sektorju, obveznosti javnih 
storitev, ki se lahko nanašajo na varnost, 
skupaj z zanesljivostjo oskrbe, na 
rednost, kakovost in ceno oskrbe in na 
varovanje okolja, skupaj z učinkovito 
rabo energije, obnovljivimi viri energije
in varstvom podnebja. Take obveznosti 
morajo biti jasno določene, pregledne, 
nepristranske in preverljive in morajo 
plinskim družbam EU zagotavljati enak 
dostop do nacionalnih odjemalcev. V 
zvezi z zanesljivostjo oskrbe, učinkovito 
rabo energije/uravnavanjem 
povpraševanja in za uresničitev 
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okoljskih ciljev in ciljev obnovljivih virov 
energije, navedenih v tem odstavku, 
lahko države članice uvedejo dolgoročno 
načrtovanje in pri tem upoštevajo 
možnost želje tretjih strank za dostop do 
omrežja.“

Or. en

(V členu 3(2) Direktive 2003/55/ES se dodajo novi elementi)

Obrazložitev

V direktivi je treba navesti obnovljive vire energije EU in dogovorjene cilje.

Predlog spremembe 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:
„3. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za obravnavo pomanjkanja 
energije v nacionalnih energetskih 
akcijskih načrtih, da se bo število ljudi, ki 
jim primanjkuje energije, dejansko 
zmanjšalo, in o teh ukrepih obvestijo 
Komisijo. Da zagotovijo izpolnjevanje 
obveznosti, ki veljajo za univerzalne 
storitve, in obveznosti javnih storitev, 
lahko uporabijo celostni pristop. Ti ukrepi 
lahko vključujejo posebne tarife za 
ranljive odjemalce in posamezna 
gospodinjstva ter obsegajo izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Komisija določi 
kazalnike za spremljanje vpliva teh 
ukrepov na pomanjkanje energije. Ti 
ukrepi ne ovirajo odpiranja trga iz člena 
23. V zvezi s tem države članice 
zagotovijo, da se distribucijska podjetja 
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držijo strogih postopkov, da se prepreči 
odklop gospodinjskih odjemalcev, ob 
upoštevanju ranljivih odjemalcev in 
odjemalcev, ki trpijo pomanjkanje 
energije. Države članice podajo 
opredelitve ranljivih odjemalcev in 
odjemalcev, ki trpijo pomanjkanje 
energije, ter zagotovijo izvajanje pravic in 
obveznosti, povezanih z ranljivimi 
odjemalci in odjemalci, ki trpijo 
pomanjkanje energije.“

Or. en

(Člen 3(3) Direktive 2003/55/ES se nadomesti s skoraj povsem novim odstavkom)

Obrazložitev

Pomanjkanje energije je vedno večja težava v vseh državah članicah. Potreben je celostni 
pristop, pri čemer je bistvena vloga nacionalnih regulativnih organov. Komisija mora 
prevzeti tudi odgovornost za spremljanje napredka držav članic na tem področju in za 
poročanje o uspešnih ukrepih držav članic za obravnavo pomanjkanja energije.

Predlog spremembe 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:
„3. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za obravnavo pomanjkanja 
energije v nacionalnih akcijskih načrtih, 
da se bo število ljudi, ki jim primanjkuje 
energije, dejansko zmanjšalo, in o teh 
ukrepih obvestijo Komisijo. Da zagotovijo 
izpolnjevanje obveznosti, ki veljajo za 
univerzalne storitve, in obveznosti javnih 
storitev, lahko uporabijo celostni pristop. 
Ti ukrepi lahko vključujejo posebne tarife 
za ranljive odjemalce in posamezna 
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gospodinjstva ter obsegajo izboljšanje 
energetske učinkovitosti in usmerjeno 
socialno pomoč za skupine porabnikov z 
nizkimi dohodki. Komisija določi 
kazalnike za spremljanje vpliva teh 
ukrepov na pomanjkanje energije. Ti 
ukrepi ne ovirajo odpiranja trga iz člena 
23.“

Or. en

(Člen 3(3) Direktive 2003/55/ES se nadomesti s skoraj povsem novim odstavkom)

Obrazložitev

Pomanjkanje energije je vedno večja težava v vseh državah članicah. Potreben je celostni 
pristop, pri čemer je bistvena vloga nacionalnih regulativnih organov. Komisija mora 
prevzeti tudi odgovornost za spremljanje napredka držav članic na tem področju in za 
poročanje o uspešnih ukrepih držav članic za obravnavo pomanjkanja energije.

Predlog spremembe 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:
„3. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zaščitijo končne odjemalce in 
zagotovijo visoko raven varstva 
potrošnikov in poskrbijo zlasti za 
ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito 
ranljivih odjemalcev, skupaj z 
ustreznimi ukrepi, vključno z ukrepi, 
povezanimi s plačilnimi pogoji, ki 
pomagajo preprečiti njihov odklop. [...]“

Or. en

(Členu 3(3) Direktive 2003/55/ES se dodajo novi elementi)
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se sklicevanje na cene dobaviteljev ne upošteva pri 
obveznostih javnih storitev, temveč pri obravnavi ranljivih odjemalcev, kar bi zagotovilo, da 
bi bili ukrepi v zvezi s cenami dobaviteljev usmerjeni na najbolj ranljive odjemalce. Z 
natančnejšim usmerjanjem bi morali na koncu največ koristi imeti tisti, ki najbolj potrebujejo 
varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe 160
Pia Elda Locatelli

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zaščitijo končne odjemalce in 
zagotovijo visoko raven varstva 
potrošnikov in poskrbijo zlasti za 
ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito 
ranljivih odjemalcev, skupaj z 
ustreznimi ukrepi, ki pomagajo 
preprečiti njihov odklop. V tej zvezi 
lahko sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zaščito odjemalcev, ki so priključeni na 
plinsko omrežje v odmaknjenih 
območjih, in energetsko intenzivne 
dejavnosti, kot je opredeljeno v členu 
17(1)(a) Direktive Sveta 2003/96/ES. 
Države članice lahko imenujejo 
zasilnega dobavitelja odjemalcem, ki so 
priključeni na plinsko omrežje. 
Zagotavljajo visoko raven varstva 
potrošnikov, zlasti glede preglednosti 
splošnih pogodbenih pogojev, splošnih 
informacij in mehanizmov za reševanje 
sporov. Države članice zagotovijo, da 
imajo upravičeni odjemalci dejansko 
možnost zamenjati dobavitelja. Vsaj kar 
zadeva gospodinjske odjemalce, morajo 
ti ukrepi vključevati tudi ukrepe, 
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navedene v Prilogi A.“

Or. en

(Dodajo se novi elementi k odstavku 3 člena 3 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

V tej direktivi je treba upoštevati tudi energetsko intenzivne dejavnosti.

Predlog spremembe 161
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"3a. Države članice morajo vsem 
odjemalcem zagotoviti pravico do tega, da 
jih oskrbuje dobavitelj, ki se s tem strinja, 
ne glede na to, v kateri državi članici je 
odobren kot dobavitelj. V zvezi s tem 
morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, da 
lahko podjetja, ki so v svoji matični državi 
odobrena kot dobavitelji, oskrbujejo 
njihove državljane, ne da bi morala 
izpolnjevati dodatne pogoje.

Or. xm

Obrazložitev

Dobavitelji imajo v različnih državah članicah opraviti z različnimi pogoji za oskrbo 
odjemalcev. Ta različna tržna pravila so precejšnja ovira za dostop na trg. Za zagotovitev 
neomejenega dostopa na trg naj se uporablja načelo matične države.
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Predlog spremembe 162
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
„3a. Države članice morajo vsem 
odjemalcem zagotoviti pravico, da jih 
oskrbuje dobavitelj, ki se strinja s tem, ne 
glede na to, v kateri državi članici je 
odobren kot dobavitelj. V zvezi s tem 
morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, da 
lahko podjetja, ki so v svoji matični državi 
odobrena kot dobavitelji, oskrbujejo 
njihove državljane, ne da bi morala 
izpolnjevati dodatne pogoje.”

Or. xm

Obrazložitev

V vsaki državi članici morajo dobavitelji izpolnjevati druge pogoje za oskrbo odjemalcev. Ta 
različna tržna pravila in pravne obveznosti so precejšnje ovire za dostop na trg. Da se 
omogoči neomejen dostop na trg, naj velja načelo matične države, ki narekuje, da lahko 
dobavitelj, ki je kot tak odobren v eni od držav članic, oskrbuje tudi odjemalce v drugih 
državah članicah, ne da bi moral tam izpolnjevati drugačne pogoje.

Predlog spremembe 163
Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 d (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
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"4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
uresničujejo cilje socialne in 
gospodarske kohezije ter varstva okolja, 
ki lahko vključujejo ukrepe za energetsko 
učinkovitost/uravnavanje povpraševanja 
in sredstva za boj proti spremembam 
podnebja in za zanesljivo oskrbo. Ti 
ukrepi lahko zlasti zajemajo 
zagotavljanje zadostnih ekonomskih 
spodbud z uporabo, kjer to ustreza, vseh 
obstoječih nacionalnih orodij in orodij 
Skupnosti za vzdrževanje in izgradnjo 
potrebne omrežne infrastrukture, 
skupaj z zmogljivostmi za medsebojno 
povezovanje. Države članice lahko v 
skladu s Pogodbo o ES podpirajo 
dolgoročne sporazume med odjemalci 
energije in dobavitelji, ki prispevajo k 
boljši proizvodnji in distribuciji energije, 
hkrati pa odjemalcem zagotavljajo pošten 
delež od dobička, kolikor lahko prispevajo 
k čim višjim vlaganjem na področju 
energije.”

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale igrati pomembno vlogo in odjemalcem zagotoviti delež dobička.

Predlog spremembe 164
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 e (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1e) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"5a. Izvajanje te uredbe nima negativnih 
posledic za zaposlovanje, delovne pogoje 
ter pravice zadevnih delavcev do 
obveščanja, posvetovanja in udeležbe. 



PE404.542v02-00 92/102 AM\717626SL.doc

SL

Države članice se o izvajanju predlogov 
sprememb te direktive posvetujejo z 
zadevnimi socialnimi partnerji in s tem 
ublažijo negativne posledice za zadevne 
delavce. Komisija bo sektorskim odborom 
za socialni dialog o plinu in električni 
energiji poročala o posvetovanjih in 
sprejetih ukrepih.

Or. en

(Dodajanje novega odstavka po odstavku 5 člena 3 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Potrebni so zaščitni ukrepi, da se zadevne delavce v tem sektorju zaščiti pred negativnimi 
učinki odprtja trga električne energije in plina. Za ublažitev morebitnih negativnih posledic je 
potreben dialog s socialnimi partnerji.

Predlog spremembe 165
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"6a. Da se spodbudi energetska 
učinkovitost in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulativni organi pooblastijo plinske 
družbe za uvedbo tarif za večjo stopnjo 
porabe in določijo jasne cilje za 
spodbujanje ravnanja, usmerjenega k 
energetski učinkovitosti, zmanjšanje 
povpraševanja po plinu v gospodinjstvih 
in s tem povezanih emisij CO2 ter za 
znižanje stroškov energije v 
gospodinjstvih, kjer primanjkuje 
energije."

Or. en
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(Dodajanje novega odstavka po odstavku 6 člena 3 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

S takšnim modelom tarif bi se sedanji model določanja cen popolnoma spremenil. Medtem ko 
si prizadevamo, da bi zmanjšali porabo energije, sedanji model določanja cen nagrajuje 
odjemalce tako, da plačujejo manj, če porabijo več energije. Ta model bi moral biti 
stroškovno nevtralen za elektroenergetska podjetja, vendar bi moral spodbujati energetsko 
učinkovitost. Uveljavil se bo, ko se bodo začeli uporabljati inteligenti električni števci.

Predlog spremembe 166
Šarūnas Birutis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"6a. Da se spodbudi energetska 
učinkovitost in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulativni organi pooblastijo plinske 
družbe za uvedbo tarif za večjo stopnjo 
porabe in določijo jasne cilje za 
spodbujanje ravnanja, usmerjenega k 
energetski učinkovitosti, in zmanjšanje 
povpraševanja po plinu ter s tem 
povezanih emisij CO2 v gospodinjstvih; 
ter zagotovijo, da začetna tarifa za plin 
ustreza porabi gospodinjstev z nižjimi 
dohodki."

Or. en

(Dodajanje novega odstavka po odstavku 6 člena 3 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

S takšnim modelom tarif bi se sedanji model določanja cen popolnoma spremenil. Medtem ko 
si prizadevamo, da bi zmanjšali porabo energije, sedanji model določanja cen nagrajuje 
odjemalce tako, da plačujejo manj, če porabijo več energije. Ta model bi moral biti 
stroškovno nevtralen za plinske družbe, vendar bi moral spodbujati energetsko učinkovitost. 
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Uveljavil se bo, ko se bodo začeli uporabljati inteligenti električni števci.

Predlog spremembe 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"6a. Da se spodbudi energetska 
učinkovitost in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulativni organi pooblastijo dobavitelje 
plina za uvedbo formul za določitev cen, 
ki se opirajo na stopenjsko porast tarif, pri 
čemer se za večjo stopnjo porabe 
zaračunava višja cena. Nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da segment 
porabe, za katerega velja nižja cena, 
ustreza običajni porabi gospodinjstev z 
nižjimi dohodki."

Or. en

(Dodajanje novega odstavka po odstavku 6 člena 3 Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

S takšnim modelom tarif bi se sedanji model določanja cen popolnoma spremenil. Medtem ko 
si prizadevamo, da bi zmanjšali porabo energije, sedanji model določanja cen nagrajuje 
odjemalce tako, da plačujejo manj, če porabijo več energije. Ta model bi moral biti 
stroškovno nevtralen za elektroenergetska podjetja, vendar bi moral spodbujati energetsko 
učinkovitost. Uveljavil se bo, ko se bodo začeli uporabljati inteligenti električni števci.
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Predlog spremembe 168
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:
"6a. Da se spodbudi varčno porabo 
energije in prispeva k odpravi 
pomanjkanja energije, nacionalni 
regulativni organi pooblastijo dobavitelje 
plina za uvedbo formul za določitev cen, 
ki se opirajo na stopenjsko porast tarif, pri 
čemer se za večjo stopnjo porabe 
zaračunava višja cena. Nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da segment 
porabe, za katerega velja nižja cena, 
ustreza običajni porabi pri segrevanju 
energetsko učinkovite hiše."

Or. en

(Dodajanje novega odstavka po odstavku 6 člena 3 Direktive 2003/55/ES.)

Obrazložitev

S takšnim modelom tarif bi se sedanji model določanja cen popolnoma spremenil. Medtem ko 
si prizadevamo, da bi zmanjšali porabo energije, sedanji model določanja cen nagrajuje 
odjemalce tako, da plačujejo manj, če porabijo več energije. Ta model bi moral biti 
stroškovno nevtralen za plinske družbe, vendar bi moral spodbujati energetsko učinkovitost. 
Uveljavil se bo, ko se bodo začeli uporabljati inteligenti električni števci.

Predlog spremembe 169
Romano Maria La Russa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 3 se doda odstavek 7: črtano
"7. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje 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

Predlog spremembe 170
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 3 se doda odstavek 7: črtano
„7. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje 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. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije bi  omejil vpliv Evropskega parlamenta. Po predlogu 
Komisije bi imel Parlament možnost odkloniti predloge Komisije. Tako bi se pri bistvenih 
odločitev glede oblikovanja notranjega energetskega trga izognili demokratičnemu 
zakonodajnemu postopku.
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Predlog spremembe 171
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 3 se doda odstavek 7: črtano
„7. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje 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. de

Obrazložitev

 Ker podani predlog Komisije za izdajanje smernic s pomočjo regulativnega postopka z 
nadzorom močno omejuje pravice Evropskega parlamenta, ga je treba zavrniti. 

Predlog spremembe 172
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 3 se doda odstavek 7: črtano
„7. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje 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. de
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Obrazložitev

Določbe, ki so potrebne za zaščito potrošnikov, je treba opredeliti neposredno v direktivi. 
Zato pooblastilo za sprejetje smernic ni potrebno.

Predlog spremembe 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje 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).

7. Komisija sprejme smernice za izvajanje 
tega člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo in razlago se sprejme v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. en

Obrazložitev

Prejšnja direktiva je zajemala ukrepe za varstvo končnih potrošnikov, zlasti najbolj ranljivih. 
Odklop je bil izrecno omenjen. Države članice se je spodbujalo k sprejemanju ukrepov za 
večjo preglednost, splošno obveščanje in uporabo mehanizmov za reševanje sporov. Vendar 
pa potrošniki v praksi niso uživali koristi odprtega trga, zato je treba predvideti mehanizme 
izvajanja, da bodo države članice lahko podrobno določile zahteve.

Predlog spremembe 174
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje tega člena. Ta ukrep za 

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

spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).“

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 175
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje 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).

7. Po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi lahko Komisija sprejme smernice 
za izvajanje 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

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da bodo pri razvoju in izvajanju takšnih 
smernic upoštevana načela dobre ureditvene prakse.
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Predlog spremembe 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Vstavi se naslednji člen:
Člen 3a

Preglednost in objava informacij za 
končne potrošnike

1. Države članice zagotovijo, da so 
končnim potrošnikom v skladu z 
določbami Priloge A na voljo pregledne, 
primerljive, ustrezne in najnovejše 
informacije o veljavnih cenah in tarifah 
ter o standardnih določilih in pogojih za 
dostop do storitev iz člena 3 in njihovo 
uporabo. Uporabniki sistema in po potrebi 
upravljavci distribucijskega omrežja te 
informacije objavijo na preprost in 
dostopen način.
2. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo informacije, na podlagi katerih 
lahko končni potrošniki z interaktivnimi 
vodili ali podobnimi tehnikami neodvisno 
ocenijo stroške alternativnih vzorcev 
uporabe. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi dajo na 
voljo taka vodila ali tehnike, če niso na 
voljo na trgu.
3. Države članice zagotovijo, da lahko 
nacionalni regulativni organi 
uporabnikom sistema in, kadar je to 
upravičeno, upravljavcem distribucijskega 
omrežja, naložijo obveznost, da 
potrošnikom v času in na kraju nakupa 
zagotovijo informacije o veljavnih tarifah, 
s čimer zagotovijo, da so potrošniki v 
celoti obveščeni o pogojih oblikovanja 
cen."

Or. en
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(Doda se nov člen 3a k Direktivi 2003/55/ES.)

Obrazložitev

Da bi se potrošniki lahko odločili za pravega dobavitelja, morajo imeti za primerjavo ponudb 
na voljo dovolj informacij. Ponudbe na trgu plina so zelo zapletene, zato je potreben nov člen 
3a, ki določa zahteve v zvezi s preglednostjo.

Predlog spremembe 177
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
“2. Države članice, ki imajo sistem 
izdaje dovoljenj, določijo nepristranska 
in nediskriminatorna merila, ki jih 
morajo podjetja, ki zaprosijo za 
dovoljenje za gradnjo naprav 
zemeljskega plina in/ali za njihovo 
upravljanje, ali podjetja, ki zaprosijo za 
dovoljenje za dobavo zemeljskega plina, 
izpolnjevati. Države članice v nobenem 
primeru ne smejo dovoljenj povezovati z 
merili, ki dajejo pristojnim oblastem 
diskrecijsko pravico. Nediskriminatorna 
merila in postopki za izdajo dovoljenj se 
objavijo. Države članice zagotovijo, da se 
pri postopkih izdajanja dovoljenj za 
naprave, plinovode in s tem povezane 
opreme upošteva pomen projekta za 
notranji energetski trg."

Or. en

(Changes wording of Article 4 paragraph 2 of Directive 2003/55/EC))
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Obrazložitev

Pomanjkanje ustrezne infrastrukture je velika ovira pri vzpostavitvi notranjega energetskega 
trga. V številnih državah članicah se zaradi težav s postopki izdaje dovoljenj projekti za 
gradnjo nove infrastrukture ali za posodobitev obstoječe infrastrukture ne dokončajo v 
razumnem roku.
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