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Predlog spremembe 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – 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 omrežij in 
enako učinkovita raven regulativnega 
nadzora v vseh državah članicah. 

(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 omrežij in 
enako učinkovita raven regulativnega
nadzora v vseh državah članicah. Poleg 
tega nekatere regije nimajo čezmejnih
povezovalnih zmogljivosti, kar omejuje 
integracijo trga.

Or. en

Obrazložitev

Navesti je treba, da nekatere države članice nimajo zmogljivosti za čezmejno povezovanje. Ta 
položaj ovira integracijo trga in tako tudi evropskega energetskega trga.

Predlog spremembe 39
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – 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 omrežij in 
enako učinkovita raven regulativnega 
nadzora v vseh državah članicah.

(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 omrežij in 
enako učinkovita raven regulativnega 
nadzora v vseh državah članicah ter še 
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vedno obstajajo izolirani trgi.

Or. lt

Predlog spremembe 40
Erika Mann

Predlog uredbe – 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 omrežij in 
enako učinkovita raven regulativnega 
nadzora v vseh državah članicah.

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

Or. de

Obrazložitev

Cilj uredbe mora biti zagotovitev nediskriminatornega dostopa do omrežij, ne more pa biti 
njen cilj prodaja zemeljskega plina v vseh državah članicah pod enakimi pogoji.

Predlog spremembe 41
Paul Rübig

Predlog uredbe – 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 omrežij in 
enako učinkovita raven regulativnega 
nadzora v vseh državah članicah. 

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 42
Hannes Swoboda

Predlog uredbe – 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 omrežij in 
enako učinkovita raven regulativnega 
nadzora v vseh državah članicah.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 43
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Kot prvi korak pri integraciji trgov in 
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razvoju enotnega evropskega 
energetskega trga je treba doseči zadostno 
raven čezmejne povezovalne zmogljivosti
za plin.

Or. en

Obrazložitev

Ta nova uvodna izjava bi bila v skladu s sklepi predsedstva z zasedanja v Bruslju 8. in 
9. marca 2007 ob hkratnem priznavanju, da bo raven potrebne povezovalne zmogljivosti v 
praksi različna v različnih regijah EU.

Predlog spremembe 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Kot prvi korak pri integraciji trgov in 
razvoju enotnega evropskega 
energetskega trga je treba doseči zadostno 
raven čezmejne povezovalne zmogljivosti
za plin.

Or. en

Obrazložitev

Ta nova uvodna izjava je v skladu s sklepi predsedstva z zasedanja v Bruslju 8. in 9. marca 
2007 ob hkratnem priznavanju, da bo raven potrebne povezovalne zmogljivosti v praksi 
različna v različnih delih EU.
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Predlog spremembe 45
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
naslovom „Energetska politika za Evropo“ 
poudarila pomen vzpostavitve notranjega 
trga s plinom in zagotavljanja 
enakovrednih pogojev za vse plinske 
družbe v Skupnosti. Sporočilo Komisije 
Svetu in Evropskemu parlamentu o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo ter Sporočilo Komisije 
„Preiskava na podlagi člena 17 Uredbe 
(ES) št. 1/2003 v panogi plina in 
elektroenergetski panogi (Končno 
poročilo)“ sta pokazala, da obstoječa 
pravila in ukrepi ne zagotavljajo 
potrebnega okvira za doseganje cilja
dobro delujočega notranjega trga.

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
naslovom „Energetska politika za Evropo“ 
poudarila pomen vzpostavitve notranjega 
trga s plinom in zagotavljanja 
enakovrednih pogojev za vse plinske 
družbe v Skupnosti. Sporočilo Komisije 
Svetu in Evropskemu parlamentu o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo ter Sporočilo Komisije 
„Preiskava na podlagi člena 17 Uredbe 
(ES) št. 1/2003 v panogi plina in 
elektroenergetski panogi (Končno 
poročilo)“ sta pokazala, da obstoječa 
pravila in ukrepi niso bili zadostno 
preneseni v vseh državah članicah, zaradi 
česar cilj dobro delujočega notranjega 
energetskega trga še ni zadovoljivo 
dosežen.

Or. de

Obrazložitev

Sektorski pregled je bil izveden julija 2005, ko večina držav članic še ni v celoti prenesla 
direktive o plinu, in decembra 2006 je Komisija potrdila (glej MEMO/06/481), da 16 od 25 
držav članic ni – ali ni zadovoljivo – preneslo veljavne zakonodaje. Veljavna zakonodaja 
Skupnosti mora biti ustrezno prenesena v nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 46
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 

(4) Komisija je v svojem Sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
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naslovom „Energetska politika za Evropo“ 
poudarila pomen vzpostavitve notranjega 
trga s plinom in zagotavljanja 
enakovrednih pogojev za vse plinske 
družbe v Skupnosti. Sporočilo Komisije 
Svetu in Evropskemu parlamentu o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo ter Sporočilo Komisije 
„Preiskava na podlagi člena 17 Uredbe 
(ES) št. 1/2003 v panogi plina in 
elektroenergetski panogi (Končno 
poročilo)“ sta pokazala, da obstoječa 
pravila in ukrepi ne zagotavljajo 
potrebnega okvira za doseganje cilja dobro 
delujočega notranjega trga.

naslovom „Energetska politika za Evropo“ 
poudarila pomen vzpostavitve notranjega 
trga s plinom in zagotavljanja 
enakovrednih pogojev za vse plinske 
družbe v Skupnosti. Sporočilo Komisije 
Svetu in Evropskemu parlamentu o 
možnostih za notranji trg s plinom in 
električno energijo ter Sporočilo Komisije 
„Preiskava na podlagi člena 17 Uredbe 
(ES) št. 1/2003 v panogi plina in 
elektroenergetski panogi (Končno 
poročilo)“ sta pokazala, da obstoječa 
pravila in ukrepi ne zagotavljajo 
potrebnega okvira ali vzpostavitve fizičnih 
povezav za doseganje cilja dobro 
delujočega notranjega trga.

Or. lt

Predlog spremembe 47
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zlasti je potrebno večje sodelovanje in 
usklajevanje med upravljavci prenosnega 
sistema, da bi zagotovili postopno 
združljivost tehničnega in tržnega kodeksa 
za zagotavljanje in upravljanje dejanskega 
čezmejnega dostopa do prenosnih omrežij 
ter za zagotavljanje usklajenega in dovolj v 
prihodnost usmerjenega načrtovanja in 
dobrega tehničnega razvoja prenosnega 
sistema v Skupnosti z ustreznim 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbujali energetsko učinkovitost ter 
raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije. Upravljavci prenosnega 
omrežja morajo s svojimi omrežji 
upravljati v skladu s tem združljivim 
tehničnim in tržnim kodeksom.

(6) Zlasti so potrebni vzpostavitev fizičnih 
povezav med plinskimi omrežji ter večje 
sodelovanje in usklajevanje med 
upravljavci prenosnega sistema, da bi 
zagotovili postopno združljivost tehničnega 
in tržnega kodeksa za zagotavljanje in 
upravljanje dejanskega čezmejnega 
dostopa do prenosnih omrežij ter za 
zagotavljanje usklajenega in dovolj v 
prihodnost usmerjenega načrtovanja in 
dobrega tehničnega razvoja prenosnega 
sistema v Skupnosti z ustreznim 
upoštevanjem varovanja okolja ter 
spodbujali energetsko učinkovitost ter 
raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z 
zagotavljanjem prodora obnovljivih virov 
energije in razširjanja nizkoogljične 
tehnologije. Upravljavci prenosnega 
omrežja morajo s svojimi omrežji 
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upravljati v skladu s tem združljivim 
tehničnim in tržnim kodeksom.

Or. lt

Predlog spremembe 48
Teresa Riera Madurell

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Nekateri nacionalni trgi niso 
povezani ali so slabo povezani s 
sosednjimi trgi in zato ostajajo izolirani. 
Notranji trg ne more biti dosežen brez 
potrebnih dodatnih čezmejnih povezav. 
Pri načrtovanje omrežja na nacionalni 
ravni in ravni EU je treba posebno 
poudariti razvoj razpoložljive čezmejne 
povezovalne zmogljivosti, dostopne tretjim 
strankam, da se omogoči trgovanje s 
plinom na notranjem trgu s plinom.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava ne omenja tega pomembnega vidika, ki pogojuje nekatere točke te uredbe.

Predlog spremembe 49
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi udeleženci na trgu so 
zainteresirani za delo, ki se pričakuje od 
Evropske mreže upravljavcev prenosnega
sistema. Zato je posvetovanje ključnega 
pomena, obstoječe strukture, 

črtano
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vzpostavljene za spodbujanje in 
racionalizacijo postopka posvetovanja, 
npr. EASEE—gas (Evropska zveza za 
racionalizacijo energetskih izmenjav), pa 
bodo tudi igrale pomembno vlogo.

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU zdaj izvaja skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo mora izvajati Agencija, ker že ima ustrezno uveljavljena pravila in 
izkušnje za izvajanje javnega posvetovanja. Poleg tega Agencija deluje v interesu vseh 
udeležencev na trgu, medtem ko so upravljavci prenosnih omrežij lahko zainteresirana stran. 
Da se zagotovi učinkovitost postopka, je treba tudi poudariti, da lahko ustanovitev preveč 
posvetovalnih organov povzroči podvajanje posvetovanja.

Predlog spremembe 50
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi udeleženci na trgu so 
zainteresirani za delo, ki se pričakuje od 
Evropske mreže upravljavcev prenosnega 
sistema. Zato je posvetovanje ključnega 
pomena, obstoječe strukture, 
vzpostavljene za spodbujanje in 
racionalizacijo postopka posvetovanja, 
npr. EASEE—gas (Evropska zveza za 
racionalizacijo energetskih izmenjav), pa 
bodo tudi igrale pomembno vlogo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU zdaj izvaja skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo mora izvajati Agencija, ker že ima ustrezno uveljavljena pravila in 
izkušnje za izvajanje javnega posvetovanja. Poleg tega Agencija deluje v interesu vseh 
udeležencev na trgu, medtem ko so upravljavci prenosnih omrežij lahko zainteresirana stran. 
Da se zagotovi učinkovitost postopka, je treba tudi poudariti, da lahko ustanovitev preveč 
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posvetovalnih organov povzroči podvajanje postopka posvetovanja.

Predlog spremembe 51
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi udeleženci na trgu so 
zainteresirani za delo, ki se pričakuje od 
Evropske mreže upravljavcev prenosnega 
sistema. Zato je posvetovanje ključnega 
pomena, obstoječe strukture, 
vzpostavljene za spodbujanje in 
racionalizacijo postopka posvetovanja, 
npr. EASEE—gas (Evropska zveza za 
racionalizacijo energetskih izmenjav), pa 
bodo tudi igrale pomembno vlogo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU zdaj izvaja skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo mora izvajati Agencija, ker že ima ustrezno uveljavljena pravila in 
izkušnje za izvajanje javnega posvetovanja. Poleg tega Agencija deluje v interesu vseh 
udeležencev na trgu, medtem ko so upravljavci prenosnih omrežij lahko zainteresirana stran. 
Da se zagotovi učinkovitost postopka, je treba tudi poudariti, da lahko ustanovitev preveč 
posvetovalnih organov povzroči podvajanje postopka posvetovanja.

Predlog spremembe 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi udeleženci na trgu so 
zainteresirani za delo, ki se pričakuje od 
Evropske mreže upravljavcev prenosnega 
sistema. Zato je posvetovanje ključnega 

črtano
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pomena, obstoječe strukture, 
vzpostavljene za spodbujanje in 
racionalizacijo postopka posvetovanja, 
npr. EASEE—gas (Evropska zveza za 
racionalizacijo energetskih izmenjav), pa 
bodo tudi igrale pomembno vlogo.

Or. en

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU zdaj izvaja skupina evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo mora izvajati Agencija, ker že ima ustrezno uveljavljena pravila in 
izkušnje za izvajanje javnega posvetovanja. Poleg tega Agencija deluje v interesu vseh 
udeležencev na trgu, medtem ko so upravljavci prenosnih omrežij lahko zainteresirana stran.

Predlog spremembe 53
Hannes Swoboda

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za povečanje konkurenčnosti na 
likvidnih veleprodajnih trgih s plinom je 
ključnega pomena, da se s plinom lahko 
trguje neodvisno od njegove lokacije v 
omrežju. To je mogoče doseči le tako, da 
se omogoči uporabnikom omrežja, da 
neodvisno rezervirajo vhodno in izhodno 
zmogljivost in s tem prenašajo plin po 
območjih namesto po pogodbenih poteh. 
Na šestem Madridskem forumu je večina 
zainteresiranih strani že izrazila 
naklonjenost vhodno-izhodnim omrežjem 
za lažji razvoj konkurence.

(9) Za povečanje konkurenčnosti na 
likvidnih veleprodajnih trgih s plinom je 
ključnega pomena, da se s plinom lahko 
trguje neodvisno od njegove lokacije v 
omrežju. Vendar vhodno-izhodna omrežja 
ne smejo biti obvezna, ker stroškov 
prenosa ne izražajo vedno ustrezno in zato 
morda niso primerna v vseh primerih, saj 
obstaja velika razlika med tranzitnimi 
državami in državami porabnicami. Zato 
morajo države članice imeti možnost 
izbire glede vzpostavitve vhodno-izhodnih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Vhodno-izhodna omrežja morajo biti ena od možnosti. Vendar ne smejo biti obvezna, ker 
stroškov prenosa ne izražajo ustrezno.
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Predlog spremembe 54
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da lahko vsi udeleženci na trgu 
ocenijo splošno stanje glede povpraševanja 
in ponudbe ter prepoznajo razloge za 
gibanje veleprodajnih cen, je potreben enak 
dostop do podatkov, kar zadeva fizično 
stanje omrežja. To vključuje podrobnejše 
informacije o ponudbi in povpraševanju, 
zmogljivosti omrežja, pretoku in 
vzdrževanju, izravnavi in razpoložljivosti 
ter uporabi skladišč. Pomen teh informacij 
za delovanje trga zahteva odstranitev 
omejitev za objavo zaradi zaupnosti.

(12) Da lahko vsi udeleženci na trgu 
ocenijo splošno stanje glede povpraševanja 
in ponudbe ter prepoznajo razloge za 
gibanje veleprodajnih cen, je potreben enak 
dostop do podatkov, kar zadeva fizično 
stanje omrežja. To vključuje podrobnejše 
informacije o ponudbi in povpraševanju, 
zmogljivosti omrežja, pretoku in 
vzdrževanju, izravnavi in razpoložljivosti 
ter uporabi skladišč, če pri tem niso 
razkrite nobene zakonite poslovne 
skrivnosti.

Or. de

Obrazložitev

Pravica vseh strank, ki se ukvarjajo s prevozom in skladiščenjem, da se njihovi podatki (kot so 
količine, ki jih prevažajo) obravnavajo zaupno, ne sme biti omejena tako, da bi omogočila 
sklepanje v zvezi z njihovim obnašanjem na trgu. Posredovanje gospodarsko občutljivih 
informacij uporabnikov omrežja drugim trgovcem/konkurenčnim ponudnikom bi slednjim 
lahko omogočilo, da pridobijo podatke o dobavi in prodaji. Veljavno pravilo, znano kot 
pravilo „3-Minus“ (člen 6(5) uredbe št. 1775/2005), je zato treba ohraniti.

Predlog spremembe 55
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da lahko vsi udeleženci na trgu 
ocenijo splošno stanje glede povpraševanja 
in ponudbe ter prepoznajo razloge za 
gibanje veleprodajnih cen, je potreben enak 

(12) Da lahko vsi udeleženci na trgu 
ocenijo splošno stanje glede povpraševanja 
in ponudbe ter prepoznajo razloge za 
gibanje veleprodajnih cen, je potreben enak 
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dostop do podatkov, kar zadeva fizično 
stanje omrežja. To vključuje podrobnejše 
informacije o ponudbi in povpraševanju, 
zmogljivosti omrežja, pretoku in 
vzdrževanju, izravnavi in razpoložljivosti 
ter uporabi skladišč. Pomen teh informacij 
za delovanje trga zahteva odstranitev 
omejitev za objavo zaradi zaupnosti. 

dostop do podatkov, kar zadeva fizično 
stanje omrežja. To vključuje podrobnejše 
informacije o skupni ponudbi in 
povpraševanju, zmogljivosti omrežja, 
pretoku in vzdrževanju, izravnavi in 
razpoložljivosti ter uporabi skladišč. 
Pomen teh zbirnih informacij za delovanje 
trga zahteva delno odstranitev omejitev za 
objavo zaradi zaupnosti pri pomembnih 
točkah brez poseganja v zaupnost 
finančnih poročil posameznih 
uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je jasno ravnovesje med zahtevami po preglednosti in poslovni zaupnosti.

Predlog spremembe 56
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za večje zaupanje v trg mora biti 
udeležencem zagotovljeno, da je zlorabe 
mogoče sankcionirati. Pristojnim organom 
je treba omogočiti, da učinkovito preučijo 
obtožbe glede tržnih zlorab. Zato 
potrebujejo pristojni organi dostop do 
podatkov, ki zagotavlja informacije o 
operativnih odločitvah dobaviteljev. Na 
trgu s plinom se vse te odločitve sporočajo 
upravljavcem omrežij v obliki rezervacij 
zmogljivosti, napovedi in realiziranega 
pretoka. Upravljavci omrežja morajo te 
informacije dati na voljo pristojnim 
organom za določeno obdobje. 

(13) Za večje zaupanje v trg mora biti 
udeležencem zagotovljeno, da je zlorabe 
mogoče sankcionirati. Pristojnim organom
je treba omogočiti, da učinkovito preučijo 
obtožbe glede tržnih zlorab. Zato 
potrebujejo pristojni organi dostop do 
podatkov, ki zagotavlja informacije o 
operativnih odločitvah dobaviteljev. Na 
trgu s plinom se vse te odločitve sporočajo 
upravljavcem omrežij v obliki rezervacij 
zmogljivosti, napovedi in realiziranega 
pretoka. Upravljavci omrežja morajo te 
informacije dati na voljo pristojnim 
organom za obdobje petih let. 

Or. ro
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Obrazložitev

Skladnost s členom 6b(1).

Predlog spremembe 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se lahko dobavitelji uspešno 
potegujejo za gospodinjske odjemalce, ne 
smejo biti blokirani, ko hočejo vstopiti na 
nove maloprodajne trge. Zato morajo biti 
vsi udeleženci na trgu seznanjeni s pravili 
in odgovornostmi, ki urejajo dobavno 
verigo. Za spodbujanje integracije 
evropskega trga morajo biti ta pravila in 
odgovornosti usklajeni.

(14) Da se lahko dobavitelji uspešno 
potegujejo za gospodinjske odjemalce, ne 
smejo biti blokirani, ko hočejo vstopiti na 
nove maloprodajne trge.

Or. de

Obrazložitev

Ta določba posega v suverenost držav članic in jo je zato treba črtati.

Predlog spremembe 58
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se lahko dobavitelji uspešno 
potegujejo za gospodinjske odjemalce, ne 
smejo biti blokirani, ko hočejo vstopiti na 
nove maloprodajne trge. Zato morajo biti 
vsi udeleženci na trgu seznanjeni s pravili 
in odgovornostmi, ki urejajo dobavno 
verigo. Za spodbujanje integracije 
evropskega trga morajo biti ta pravila in 
odgovornosti usklajeni.

(14) Da se lahko dobavitelji uspešno 
potegujejo za gospodinjske odjemalce, ne 
smejo biti blokirani, ko hočejo vstopiti na 
nove maloprodajne trge.
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Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe v zvezi s členom 3(7) direktive o notranjem trgu s 
plinom.

Predlog spremembe 59
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Treba je izboljšati pravila, ker dostop 
do skladišč in obratov za utekočinjeni 
zemeljski plin (UZP) ni zadosten. 
Spremljanje, ki ga je opravila Skupina 
evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG), je pokazalo, da 
se prostovoljne smernice za dobro prakso 
dostopa tretjih strank za upravljavce 
skladišč, o katerih so se dogovorile vse 
interesne skupine na Madridskem forumu, 
ne uporabljajo dovolj in morajo zato 
postati obvezujoče.

(15) Treba je izboljšati prenos veljavnih 
pravil, ker dostop do skladišč in obratov za 
utekočinjeni zemeljski plin (UZP) v 
nekaterih državah članicah ni zadosten. 
Spremljanje, ki ga je opravila Skupina 
evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG), je pokazalo, da 
se prostovoljne smernice za dobro prakso 
dostopa tretjih strank za upravljavce 
skladišč, o katerih so se dogovorile vse 
interesne skupine na Madridskem forumu, 
v nekaterih primerih ne uporabljajo dovolj 
in morajo zato postati obvezujoče. Čeprav 
so prostovoljne smernice zdaj skoraj v 
celoti prenesene po vsej Evropi, bo 
njihova uzakonitev povečala zaupanje 
upravljavcev v nediskriminatoren dostop 
do skladiščenja.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljne smernice za dobro prakso dostopa tretjih strank za upravljavce skladišč se 
trenutno prenašajo v več državah članicah. Vendar so imeli akterji na trgu do zdaj malo 
zaupanja v ta sistem dostopa do skladišč, ki v praksi deluje. Uzakonitev teh pravil bo tako 
ukrep za krepitev zaupanja.
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Predlog spremembe 60
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Treba je izboljšati pravila, ker dostop 
do skladišč in obratov za utekočinjeni 
zemeljski plin (UZP) ni zadosten. 
Spremljanje, ki ga je opravila Skupina 
evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG), je pokazalo, da 
se prostovoljne smernice za dobro prakso 
dostopa tretjih strank za upravljavce 
skladišč, o katerih so se dogovorile vse 
interesne skupine na Madridskem forumu, 
ne uporabljajo dovolj in morajo zato 
postati obvezujoče.

(15) Treba je izboljšati pravila, ker dostop 
do skladišč in obratov za utekočinjeni 
zemeljski plin (UZP) ni zadosten. 
Spremljanje, ki ga je opravila Skupina 
evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin (ERGEG), je pokazalo, da 
se prostovoljne smernice za dobro prakso 
dostopa tretjih strank za upravljavce 
skladišč, o katerih so se dogovorile vse 
interesne skupine na Madridskem forumu, 
ne uporabljajo dovolj in morajo zato 
postati obvezujoče. Prav tako so potrebni 
strogi in usklajeni pogoji dostopa za vse 
obrate za UZP. 

Or. en

Obrazložitev

V primeru izvzetih obratov za UZP bi bila ta uvodna izjava omejena z obsegom izvzetja.

Predlog spremembe 61
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kar zadeva Uredbo (ES) 
št. 1775/2005, je treba Komisijo pooblastiti 
zlasti za pripravo ali sprejetje smernic, ki 
so potrebne, da se zagotovi minimalna 
stopnja usklajenosti, ki je potrebna za 
doseganja cilja te uredbe. Ker so navedeni 
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb Uredbe 
(ES) št. 1775/2005/ES in njeni dopolnitvi 

črtano
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z dodajanjem novih nebistvenih določb, bi 
jih bilo treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. de

Justification

According to Regulation 1775/2005, the Commission merely has the right to amend 
guidelines adopted by the legislator, not to issue them. The Article amounts to giving carte 
blanche to the Commission to issue guidelines which it deems necessary for 'harmonisation'. 
Sweeping authorisation to issue guidelines aimed purely at harmonisation is incompatible 
with the democratic principle. A particular problem is the underlying assumption that 
guidelines aiming at harmonisation are essentially of general scope and, as such, constitute 
non-essential additions.

Predlog spremembe 62
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–1) V celotnem besedilu se izraz 
„prenosno omrežje“ nadomesti z izrazom 
„osnovna infrastruktura“.

Or. en

Obrazložitev

V duhu direktive o plinu 2003/55/ES in v skladu z novim predlogom Komisije je jasno, da 
terminali UZP in podzemna skladišča niso del pridobivalnega plinovoda, ampak so 
namenjeni shranjevanju. To je podobno kot prenosno omrežje in zato jih je treba enako 
obravnavati. Zato se lahko koncept „osnovne infrastrukture za plin“ preprosto uporabi za tri 
vrste infrastrukture in ta koncept spodbuja razumevanje vseh zainteresiranih strani.
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Predlog spremembe 63
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanju nastajanja dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih 
trgov ter dobro delujočega in preglednega 
veleprodajnega trga. Zagotavlja 
mehanizme za usklajevanje teh pravil, da 
se omogočita čezmejno trgovanje s plinom 
in njegova čezmejna dobava odjemalcem 
na maloprodajni ravni.

(c) spodbujanju nastajanja dobro 
delujočega in preglednega veleprodajnega 
trga. Zagotavlja mehanizme za 
usklajevanje teh pravil, da se omogočita 
čezmejno trgovanje.

Or. en

Obrazložitev

Cilj čezmejnih maloprodajnih trgov ni nujno razvoj dobro delujočega regionalnega 
veleprodajnega trga ali veleprodajnega trga Skupnosti, kar mora ostati cilj te uredbe. 
Posledice takšnega regulativnega cilja bi bilo treba v celoti oceniti ter natančno analizirati 
stroške in koristi, ker je verjetno, da bi nastalo veliko nasedlih stroškov, ki bi odtehtali koristi.

Predlog spremembe 64
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanju nastajanja dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih 
trgov ter dobro delujočega in preglednega 
veleprodajnega trga. Zagotavlja 
mehanizme za usklajevanje teh pravil, da 
se omogočita čezmejno trgovanje s plinom 
in njegova čezmejna dobava odjemalcem 

(c) spodbujanju nastajanja dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih 
trgov ter dobro delujočega in preglednega 
veleprodajnega trga. Zagotavlja 
mehanizme za usklajevanje pravil za 
dostop do omrežja, da se omogočita 
čezmejno trgovanje s plinom in njegova 
čezmejna dobava odjemalcem na 
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na maloprodajni ravni. maloprodajni ravni.

Or. de

Obrazložitev

Naloga določanja tarif in podlage za njihov izračun mora biti samo v rokah nacionalnih 
regulativnih organov. To je edini način za zagotovitev, da se izpolni zahteva iz člena 1a, ki 
določa upoštevanje posebnih značilnosti nacionalnih in regionalnih trgov.

Predlog spremembe 65
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 1 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji iz prvega pododstavka vključujejo 
določitev usklajenih načel za tarife za 
dostop do omrežja ali metodologij za 
njihovo izračunavanje, zagotovitev 
storitev za dostop tretjih strank, določitev 
usklajenih načel za dodeljevanje 
zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, 
določitev zahtev po preglednosti, določitev 
pravil za izravnavo in obračunavanje 
odstopanj ter spodbujanje trgovanja z 
zmogljivostmi.

Cilji iz prvega pododstavka vključujejo 
usklajena načela za dodeljevanje 
zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, 
določitev zahtev po preglednosti, določitev 
pravil za izravnavo in obračunavanje 
odstopanj ter spodbujanje trgovanja z 
zmogljivostmi.

Or. de

Obrazložitev

Naloga določanja tarif in podlage za njihov izračun mora biti samo v rokah nacionalnih 
regulativnih organov. To je edini način za zagotovitev, da se izpolni zahteva iz člena 1a, ki 
določa upoštevanje posebnih značilnosti nacionalnih in regionalnih trgov.
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Predlog spremembe 66
Hannes Swoboda

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka – a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) v odstavku 1 se točka 1 nadomesti z:
1. „prenos“ pomeni prenos zemeljskega 
plina po tranzitnem plinovodu ali 
plinovodnem omrežju, ki v glavnem 
zajema visokotlačne plinovode, razen 
prenosa po plinovodu ali plinovodnem 
omrežju z namenom dostave odjemalcem 
ter po plinovodih ali plinovodnih 
omrežjih, ki povezujejo skladišča z 
lokalno distribucijo, ter na splošno razen 
prenosa po plinovodih, ki se uporabljajo 
predvsem za lokalno distribucijo 
zemeljskega plina; [...]“

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev „prenosa“ je nejasna in zavajajoča ter jo je zato treba pojasniti.

Predlog spremembe 67
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 – odstavek 1 – točki 29 a in 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29a. „osnovna infrastruktura za plin“ 
pomeni prenosno omrežje ali skladišče ali 
zmogljivost za utekočinjeni zemeljski plin;
29b. „upravljavec osnovne infrastrukture 
za plin“ pomeni fizično ali pravno osebo, 
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ki je odgovorna za upravljanje osnovne 
infrastrukturne zmogljivosti za plin.

Or. en

Predlog spremembe 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje in 
dober tehnični razvoj evropskega omrežja 
za prenos plina.

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje, 
usklajeno delovanje in dober tehnični 
razvoj evropskega omrežja za prenos plina. 
Vsak upravljavec prenosnih omrežij 
ostane odgovoren za izpolnjevanje svojih 
obveznosti iz člena 8 direktive 
2003/55/ES. Pooblastila in naloge 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin so zato omejena 
na tiste dejavnosti upravljavcev prenosnih 
omrežij, ki zahtevajo koordinacijo in 
usklajevanje na notranjem trgu s plinom.

Or. en

Obrazložitev

Temeljni cilj vzpostavitve Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij za plin je 
zagotoviti razvoj plinske mreže EU, ki zagotavlja, da ni nobenih ovir za usklajeno delovanje 
omrežij za plin. Prav tako je bistveno postaviti mejo za odgovornosti Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin, ki je predvsem povezana z njihovimi zakonodajnimi 
nalogami.
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Predlog spremembe 69
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje in 
dober tehnični razvoj evropskega omrežja 
za prenos plina.

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje, 
usklajeno delovanje in dober tehnični 
razvoj evropskega omrežja za prenos plina 
ter podprli čezmejno trgovino in dobro 
delujoče trge.

Or. en

Obrazložitev

Krepitev regionalnega sodelovanja in vzpostavitev Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij je pomemben napredek pri sodelovanju med upravljavci prenosnih omrežij. 
Prek sedanjega predloga je učinkovito sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij v 
realnem času znotraj evropske mreže potrebno za odpravo vseh ovir za čezmejno trgovanje, 
za združitev velikih količin energije in za učinkovito obravnavo nesreč (glej Nemčijo in 
Italijo).

Predlog spremembe 70
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje in 

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje in 
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dober tehnični razvoj evropskega omrežja 
za prenos plina.

dober tehnični razvoj evropskega omrežja 
za prenos plina. Nobenemu upravljavcu 
prenosnih omrežij ni mogoče preprečiti 
udeležbe pri sodelovanju v okviru 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin.

Or. ro

Obrazložitev

Bistveno je, da so lahko vsi upravljavci prenosnih omrežij udeleženi pri tem sodelovanju, ne 
glede na njihovo velikost, lokacijo ali pokritost v smislu ozemlja EU.

Predlog spremembe 71
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje in 
dober tehnični razvoj evropskega omrežja 
za prenos plina.

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje in 
dober tehnični razvoj evropskega omrežja 
za prenos plina ter spodbudili dokončno 
oblikovanje notranjega trga s plinom.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da bodo upravljavci prenosnih omrežij olajšali integracijo trga, je treba 
določiti, da je spodbujanje integracije trga izključno naloga Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin.
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Predlog spremembe 72
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika, vključno s 
pravilnikom za posvetovanje z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje na ravni EU je bilo do zdaj naloga skupine evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo je treba dati prihodnji agenciji, ki ji bo zaupano varstvo javnega 
interesa.

Predlog spremembe 73
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika, vključno s 
pravilnikom za posvetovanje z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.
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Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje na ravni EU je bilo do zdaj naloga skupine evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo je treba dati prihodnji agenciji, ki ji bo zaupano varstvo javnega 
interesa.

Predlog spremembe 74
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika, vključno s 
pravilnikom za posvetovanje z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje na ravni EU je bilo do zdaj naloga skupine evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo je treba dati prihodnji agenciji, ki ji bo zaupano varstvo javnega 
interesa.

Predlog spremembe 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika, vključno s 
pravilnikom za posvetovanje z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.

1. Upravljavci prenosnega omrežja za plin 
do najpozneje […] predložijo Komisiji in 
Agenciji osnutek statuta, seznam bodočih 
članov in osnutek poslovnika Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje na ravni EU je bilo do zdaj naloga skupine evropskih regulatorjev za električno 
energijo in plin. To nalogo je treba dati prihodnji agenciji, ki ji bo zaupano varstvo javnega 
interesa.

Predlog spremembe 76
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. A Evropsko omrežje uporabnikov 
prenosnih omrežij za plin se pripravlja za 
ustrezno zastopanje uporabnikov omrežja 
in posvetovanje z njimi.

Or. de

Obrazložitev

Ker so regulatorji obvezani, da zagotovijo nediskriminatoren trg, je presenetljivo, da tretji 
paket za notranji trg ne vsebuje nobenih določb za ustrezno zastopanje uporabnikov omrežja. 
Nanje vpliva razvoj na evropskih trgih, njihova mnenja pa je treba vrednotiti skupaj z mnenji 
upravljavcev omrežja. Uporabnike omrežja mora zastopati uradna institucija, s čimer se jim 
omogoči, da na učinkovit in formaliziran način prispevajo k postopku posvetovanja.
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Predlog spremembe 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V šestih tednih po prejemu teh 
informacij Agencija Komisiji predloži 
mnenje o osnutku statuta, seznamu članov 
in osnutku poslovnika. 

2. V šestih tednih po prejemu teh 
informacij Agencija po posvetovanju z 
uporabniki sistema in odjemalci Komisiji 
predloži mnenje o osnutku statuta, 
seznamu članov in osnutku poslovnika. 

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora dovoliti uporabnikom sistema in odjemalcem (kot opredeljuje direktiva) 
priložnost, da predložijo svoja stališča o statutih, članih in poslovniku za Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin, ker se bo na njihovi podlagi ugotovilo, ali bodo 
ureditve ogrozile razvoj učinkovitega in uspešnega trga.

Predlog spremembe 78
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Z Evropskim omrežjem uporabnikov 
prenosnih omrežij za plin se bo 
posvetovalo o razvoju kodeksov.

Or. de
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Obrazložitev

Ker so regulatorji obvezani, da zagotovijo nediskriminatoren trg, je presenetljivo, da tretji 
paket za notranji trg ne vsebuje nobenih določb za ustrezno zastopanje uporabnikov omrežja. 
Nanje vpliva razvoj na evropskih trgih, njihova mnenja pa je treba vrednotiti skupaj z mnenji 
upravljavcev omrežja. Uporabnike omrežja mora zastopati uradna institucija, s čimer se jim 
omogoči, da na učinkovit in formaliziran način prispevajo k postopku posvetovanja.

Predlog spremembe 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija poda svoje mnenje o osnutku 
statuta, seznamu članov in osnutku 
poslovnika v roku treh mesecev po 
prejemu mnenja Agencije.

3. Komisija poda svoje mnenje o osnutku 
statuta, seznamu članov in osnutku 
poslovnika v roku treh mesecev po 
prejemu mnenja Agencije, pri čemer 
upošteva mnenje Agencije iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora – prek mnenja, ki ga izrazi Agencija – pri odločanju o statutih, članih in 
pravilniku za Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za plin upoštevati stališča, ki 
jih Agenciji izrazijo uporabniki sistema in odjemalci.

Predlog spremembe 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz (a) mnenja in priporočila o osnutku 
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odstavka 3; smernic in osnutku kodeksa iz člena 2e;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlagane člene 2e, 2ea in 2eb. Ta predlog spremembe je namenjen 
prilagoditvi besedila novemu postopku.

Predlog spremembe 81
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin po postopku iz 
člena 2e v povezavi s členom X Uredbe 
(ES) št. … o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
pripravi in predloži Agenciji v odobritev:

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

(a) osnutek tehničnega kodeksa na 
področjih iz odstavka 3;

(b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

(b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

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

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

(d) letni delovni program; (d) letni delovni program, ki temelji na 
prednostnih nalogah, ki jih določi 
Agencija;

(e) letno poročilo; (e) letno poročilo;
(f) letno napoved glede ponudbe poleti in (f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
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pozimi. pozimi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagan pristop lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo. Ta predlog spremembe 
predlaga drugačen pristop: področje uporabe in globino predlaganega tehničnega kodeksa, 
tako imenovane strateške smernice, mora predhodno opredeliti Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev, nato se začne postopek komitologije, da se pripravijo zavezujoče 
strateške smernice, na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 82
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin po postopku iz 
člena 2e v povezavi s členom X Uredbe 
(ES) št. … o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
pripravi in predloži Agenciji v odobritev:

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

(a) osnutek tehničnega kodeksa na 
področjih iz odstavka 3;

(b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

(b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

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

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

(d) letni delovni program; (d) letni delovni program, ki temelji na 
prednostnih nalogah, ki jih določi 
Agencija;

(e) letno poročilo; (e) letno poročilo;
(f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.

(f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.
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Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe in globina predlaganega tehničnega kodeksa morata biti opredeljena 
predhodno. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev mora uradno svetovati Komisiji, 
tako da ji predloži strateške smernice za Evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, ki 
bi pripravila osnutek tehničnih kodeksov na podlagi zavezujočih strateških smernic. Osnutek 
kodeksa je treba predložiti Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev, potem ko se 
doseže sporazum znotraj Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij. Izvajanje 
drugačnega pristopa lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo.

Predlog spremembe 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin po postopku iz
člena 2e v povezavi s členom X Uredbe 
(ES) št. … o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
pripravi in predloži Agenciji v odobritev:

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

(a) osnutek tehničnega kodeksa na 
področjih iz odstavka 3;

(b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

(b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

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

(c) 10-letni naložbeni načrt, in sicer vsako 
drugo leto, vključno z vodstvenim 
vpogledom v povpraševanje;

(d) letni delovni program; (d) letni delovni program;
(e) letno poročilo; (e) letno poročilo;

(f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.

(f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.

Or. en
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Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij mora po obsežnem posvetovanju, zlasti o 
tehničnem kodeksu, Agencijo zaprositi za odobritev 10-letnega naložbenega načrta in 
delovnega programa. Pri pripravi naložbenega načrta je povpraševanje prav tako pomembno 
kot oskrba.

Predlog spremembe 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v sodelovanju 
z upravljavci in uporabniki omrežja
sprejme:

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

a) tehnični in tržni kodeks v zvezi z 
omrežjem na področjih iz odstavka 3;

b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

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

c) 10-letni naložbeni načrt za razvoj 
omrežja, in sicer vsaka tri leta;

d) letni delovni program; d) letni delovni program;
e) letno poročilo; e) letno poročilo;

f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.

f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.

fa) v prvem letu in nato vsake tri leta 
raziskavo trajanja postopkov odobritve na 
območju omrežja, nacionalna pravila ali 
različne nacionalne oblike pravil, ki 
odlagajo ali ovirajo razvoj čezmejnega 
omrežja ali povečujejo njegove stroške.

Or. de

Obrazložitev

Omrežje upravljavcev prenosa mora v svoje delo čim bolj vključevati upravljavce trga in 
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uporabnike omrežja. Posodabljanje naložbenega načrta vsake tri leta, kot zahteva predlog 
spremembe, je namenjeno za zagotovitev potrebnih informacij, ne da bi se pri tem ustvarila 
nepotrebna birokracija. Točka fa se doda za obravnavo težave razvoja čezmejnega omrežja, 
ki ga ogrožajo razlike pri nacionalnih ureditvah, ki urejajo postopek odobritve. Trenuten 
položaj je treba spremljati v ta namen.

Predlog spremembe 85
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v tesnem 
sodelovanju z Evropskim omrežjem 
uporabnikov prenosnih omrežij za plin 
sprejme:

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

a) tehnični in tržni kodeks v zvezi z 
omrežjem na področjih iz odstavka 3;

b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

b) skupna orodja za delovanje omrežja in 
načrte raziskav;

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

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

d) letni delovni program; d) letni delovni program;

e) letno poročilo; e) letno poročilo;
f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.

f) letno napoved glede ponudbe poleti in 
pozimi.

Or. de

Obrazložitev

Ker na upravljavce trga najbolj vpliva tehnični in tržni kodeks, morajo biti vključeni v 
postopek. Cilj načrta za razvoj omrežja je poudariti zmogljivost, napovedi dobave in 
povpraševanja ter možne pomanjkljivosti zmogljivosti. Posebne naložbe spadajo v pristojnost 
upravljavcev prenosnih omrežij v skladu s členom 24c(f) spremenjene direktive o plinu 
(2003/55).

</Amend>
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Predlog spremembe 86
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme in po 
postopku iz člena 2e in člena 6(3) Uredbe 
(ES) št. … o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
predloži Agenciji v odobritev:

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

(b) skupna orodja za delovanje 
omrežja in načrte raziskav; 

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

(d) letni program dela;

(e) letno poročilo;

(f) letno napoved glede 
ponudbe poleti in pozimi.

(a) osnutek tehničnega kodeksa
na področjih iz odstavka 3;

(b) skupna orodja za delovanje 
omrežja in načrte raziskav; 

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

(d) letni delovni program;

(e) letno poročilo;

(f) letno napoved glede 
ponudbe poleti in pozimi.

Or. it

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij je tehnični organ, ki ni pristojen za 
določanje tržnih pravil namesto nacionalnih regulativnih organov. Zlasti ne sme imeti 
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pooblastil za opredelitev tržnega kodeksa. Kar zadeva tehnični kodeks, bi moralo biti za 
uskladitev sistema dovolj, da Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
regulira splošna načela, ki jih morajo upoštevati nacionalni upravljavci prenosnih omrežij, ki 
morajo biti pristojni za reguliranje natančnega kodeksa v skladu z značilnostmi posameznega 
nacionalnega trga.

Predlog spremembe 87
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

(1) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin določi:

Or. de

Obrazložitev

Upravljavce omrežja zavezujejo določbe nacionalnih regulativnih organov. To pomeni, da 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij ne more sprejeti zavezujoče odločitve za 
posamezne člane. Vendar lahko Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij določi 
nezavezujoč kodeks in pripravi 10-letne naložbene načrte.

Predlog spremembe 88
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) 10-letni načrt za razvoj omrežja, in 
sicer vsako drugo leto, ki je podlaga za 
posamezne odprte razpisne postopke, ki 
ocenjujejo dejansko tržno povpraševanje;

Or. en
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Obrazložitev

Cilj načrta za razvoj omrežja je natančno določiti zmogljivost, napovedi oskrbe in 
povpraševanja ter določiti možne pomanjkljivosti in ozka grla glede zmogljivosti. Specifične 
naložbe spadajo pod pristojnost posameznih upravljavcev prenosnih omrežij in morajo 
temeljiti na dejanskem tržnem povpraševanju, ki se ugotovi z odprtimi razpisnimi postopki.

Predlog spremembe 89
Eugenijus Maldeikis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1 – točka c a (novo) )

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) smernice o usklajevanju tehničnega 
sodelovanja med upravljavci prenosnih 
omrežij in upravljavci prenosnih omrežij 
iz tretjih držav;

Or. lt

Obrazložitev

Ta uredba ne določa, kdo bo pripravil smernice za sodelovanje s tretjimi državami.

Predlog spremembe 90
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Za uresničitev ciljev iz člena 2a
Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

Or. en
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Obrazložitev

Za pojasnitev področja uporabe kodeksa je treba navesti, da je kodeks sprejet za spodbujanje 
integracije trga.

Predlog spremembe 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlagane člene 2e, 2ea in 2eb. Ta predlog spremembe je namenjen 
prilagoditvi besedila novemu postopku.

Predlog spremembe 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt usklajevanja 

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

usklajevanja upravljanja omrežij ter 
dejavnosti raziskav in razvoja, ki jih je 
treba pripraviti v zadevnem letu, ter okvirni 
časovni razpored.

Or. de

Obrazložitev

Pojasni, da se naloge navezujejo le na vidike, povezane z omrežjem.

Predlog spremembe 93
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da so upravljavci prenosnega omrežja odgovorni le za trgovanje v 
omrežju. Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij lahko postavi pravila za trgovanje 
z zmogljivostmi, ne pa za trgovanje s plinom. Tu ni jasno, kako si razlagati energetsko 
učinkovitost v zvezi s plinskimi omrežji. 
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Predlog spremembe 94
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlagan pristop lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo. Ta predlog spremembe
predlaga drugačen pristop: področje uporabe in globino predlaganega tehničnega kodeksa, 
tako imenovane strateške smernice, mora predhodno opredeliti Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev, nato se začne postopek komitologije, da se pripravijo zavezujoče 
strateške smernice, na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 95
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij je tehnični organ, ki ni pristojen za 
določanje tržnih pravil namesto nacionalnih regulativnih organov. Zlasti ne sme imeti 
pooblastil za opredelitev tržnega kodeksa. Kar zadeva tehnični kodeks, bi moralo biti za 
uskladitev sistema dovolj, da Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
regulira splošna načela, ki jih morajo upoštevati nacionalni upravljavci prenosnih omrežij, ki 
morajo biti pristojni za reguliranje natančnega kodeksa v skladu z značilnostmi posameznega 
nacionalnega trga.

Predlog spremembe 96
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev mora odobriti letni delovni program 
Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, ki mora temeljiti na prednostnih 
nalogah, ki jih določi Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev po razpravi z 
Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnih omrežij in po posvetovanju z drugimi 
zainteresiranimi stranmi. Če odobritev potrebujejo tudi drugi akti iz odstavka 1 člena 2c, je 
treba v skladu s tem izvesti isti postopek. Izvajanje drugačnega pristopa lahko ogrozi 
oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča upravljavcem prenosnih omrežij 
možnost, da se sami regulirajo.
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Predlog spremembe 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za plin mora le predlagati osnutek 
tehničnega kodeksa, ki ga po obsežnem posvetovanju uradno odobri Agencija.

Predlog spremembe 98
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt usklajevanja 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored. V treh mesecih po prejemu 
osnutka letnega delovnega programa 
Komisija sprejme sklep glede odobritve 
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letnega delovnega programa. To obdobje 
se začne na dan po prejemu osnutka 
letnega delovnega programa.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev napredka pri integraciji trga je pomembno, da lahko Komisija vpliva na 
prednostne naloge, ki jih določi Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za njihovo 
delo v zvezi s kodeksom in drugimi dejavnostmi. Če delovni program ne bo odobren, lahko 
Komisija sprejme smernice v skladu s členom 2e(3).

Predlog spremembe 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;
(b) pravila glede povezovanja na omrežje 
in dostopa;
(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;
(d) pravila glede medobratovalnosti;
(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;
(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;
(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti;
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(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;
(j) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos;
(k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlagane člene 2e, 2ea in 2eb. Ta predlog spremembe je namenjen 
prilagoditvi besedila novemu postopku.

Predlog spremembe 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Podrobni osnutek tehničnega kodeksa
zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) pravila glede povezovanja na omrežje 
in dostopa;

(b) povezovanje na omrežje;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(c) izmenjava podatkov;

(d) pravila glede medobratovalnosti; (d) pravila glede medobratovalnosti;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(f) čezmejno dodeljevanje zmogljivosti;
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(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (g) pravila glede preglednosti;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;
(j) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos;
(k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

(h) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za plin mora le predlagati osnutek 
tehničnega kodeksa, ki ga po obsežnem posvetovanju uradno odobri Agencija.

Predlog spremembe 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila za varnost in zanesljivost 
energetskih omrežij;

b) pravila glede povezovanja na omrežje in 
dostopa;

b) pravila glede povezovanja na omrežje in 
dostopa;

c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

d) pravila glede medobratovalnosti; d) pravila glede medobratovalnosti;

e) operativni postopki v izrednih razmerah; e) operativni postopki v izrednih razmerah;
f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
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upravljanje prezasedenosti; upravljanje prezasedenosti;
g) pravila za trgovanje; g) pravila za trgovanje z zmogljivostjo;

h) pravila glede preglednosti; h) pravila glede preglednosti v zvezi z 
omrežjem;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos;

(k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

(k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Pojasni, da se naloge upravljavcev prenosnih omrežij navezujejo le na vidike, povezane z 
omrežjem.

Predlog spremembe 102
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila za varnost in zanesljivost 
energetskih omrežij;

b) pravila glede povezovanja na omrežje in 
dostopa;

b) pravila glede povezovanja na omrežje in 
dostopa;

c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

d) pravila glede medobratovalnosti; d) pravila glede medobratovalnosti;
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e) operativni postopki v izrednih razmerah; e) operativni postopki v izrednih razmerah;
f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

g) pravila za trgovanje; g) pravila za trgovanje z zmogljivostjo;

h) pravila glede preglednosti; h) pravila glede preglednosti v zvezi z 
omrežjem;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos;

k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Pristojnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih sistemov morajo biti omejene na 
vidike, povezane z omrežjem. Sprejetje določb v zvezi z veletrgovino in predvsem s potrebno 
preglednostjo na tem področju ni primerno; te določbe mora pripraviti agencija ob tesnem 
posvetovanju z upravljavci trga. Glej tudi obrazložitev predloga sprememb člena 15(4).

Predlog spremembe 103
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) pravila glede varnosti in 
zanesljivosti omrežja;

(b) pravila glede povezovanja na 
omrežje in dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov 

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

(a) pravila glede varnosti in 
zanesljivosti omrežja;

(b) pravila glede povezovanja na 
omrežje in dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov 
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in poravnave;
(d) pravila glede medobratovalnosti;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje 
zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti;

(i) pravila za izravnavo, vključno s 
pravili glede postopkov napovedi, 
obračunavanja odstopanj in operativne 
izravnave med omrežji upravljavcev 
prenosnega omrežja;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos;
(k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

in poravnave;
(d) pravila glede medobratovalnosti;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) f) pravila za čezmejno dodeljevanje 
zmogljivosti in čezmejno upravljanje 
prezasedenosti;
(g) pravila glede preglednosti;

(h) pravila za operativne izravnave 
med omrežji upravljavcev prenosnega 
omrežja;
(i) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. it

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij je tehnični organ, ki ni pristojen za 
določanje tržnih pravil namesto nacionalnih regulativnih organov. Zlasti ne sme imeti 
pooblastil za opredelitev tržnega kodeksa. Kar zadeva tehnični kodeks, bi moralo biti za 
uskladitev sistema dovolj, da Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za plin 



AM\717803SL.doc 49/99 PE404.707v01-00

SL

regulira splošna načela, ki jih morajo upoštevati nacionalni upravljavci prenosnih omrežij, ki 
morajo biti pristojni za reguliranje natančnega kodeksa v skladu z značilnostmi posameznega 
nacionalnega trga.

Predlog spremembe 104
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) pravila glede povezovanja na omrežje 
in dostopa;

(b) pravila glede povezovanja na omrežje 
in dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(d) pravila glede medobratovalnosti; (d) pravila glede medobratovalnosti;
(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (g) pravila glede preglednosti;
(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(h) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos;

(i) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
za prenos;

(k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

(j) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. en
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Obrazložitev

Sodelovanje upravljavcev prenosnih omrežij mora biti omejeno na vprašanja omrežja. 
Neustrezno je, da upravljavci prenosnih omrežij pripravijo tržne kodekse. Sodelovanje 
upravljavcev prenosnih omrežij mora biti omejeno na vprašanja omrežja. Neustrezno je, da 
upravljavci prenosnih omrežij pripravijo tržne kodekse in pravila za trgovanje. Upravljavci 
prenosnih omrežij niso pristojni za izdajo tržnih kodeksov. Tržni kodeksi imajo komercialni 
vpliv na odjemalce. Upravljavci prenosnih omrežij so udeleženci na trgu, zato ne morejo biti 
hkrati igralci in sodniki.

Predlog spremembe 105
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) pravila glede povezovanja na omrežje 
in dostopa;

(b) pravila glede povezovanja na omrežje 
in dostopa;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

(d) pravila glede medobratovalnosti; (d) pravila glede medobratovalnosti;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(g) pravila za trgovanje;
(h) pravila glede preglednosti; (g) pravila glede preglednosti;

(i) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(h) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede postopkov napovedi, obračunavanja 
odstopanj in operativne izravnave med 
omrežji upravljavcev prenosnega omrežja;

(j) pravila glede usklajenih tarifnih struktur (i) pravila glede usklajenih tarifnih struktur 
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za prenos; za prenos;
(k) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

(j) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Predlagan pristop lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo. Ta predlog spremembe 
predlaga drugačen pristop: področje uporabe in globino predlaganega tehničnega kodeksa, 
tako imenovane strateške smernice, mora predhodno opredeliti Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev, nato se začne postopek komitologije, da se pripravijo zavezujoče 
strateške smernice, na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 106
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin spremlja 
izvajanje tehničnega in tržnega kodeksa 
ter rezultat tega spremljanja vključi v 
letno poročilo iz odstavka 1(e).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagan pristop lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo. Ta predlog spremembe 
predlaga drugačen pristop: področje uporabe in globino predlaganega tehničnega kodeksa, 
tako imenovane strateške smernice, mora predhodno opredeliti Agencija za sodelovanje
energetskih regulatorjev, nato se začne postopek komitologije, da se pripravijo zavezujoče 
strateške smernice, na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij.
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Predlog spremembe 107
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin spremlja 
izvajanje tehničnega in tržnega kodeksa 
ter rezultat tega spremljanja vključi v 
letno poročilo iz odstavka 1(e).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev mora uradno svetovati Komisiji, tako da ji 
predloži strateške smernice za Evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, ki bi 
pripravila osnutek tehničnih kodeksov na podlagi zavezujočih strateških smernic. Za akte iz 
člena 2c(1), ki potrebujejo odobritev, se uporabi isti postopek. Izvajanje drugačnega pristopa 
lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča upravljavcem 
prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo.

Predlog spremembe 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin spremlja 
izvajanje tehničnega in tržnega kodeksa 
ter rezultat tega spremljanja vključi v 
letno poročilo iz odstavka 1(e).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Spremljanja zgoraj omenjenih pravil za kodeks ni mogoče zaupati samim upravljavcem 
prenosnih omrežij, ampak mora biti naloga Agencije.

Predlog spremembe 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin spremlja 
izvajanje tehničnega in tržnega kodeksa 
ter rezultat tega spremljanja vključi v 
letno poročilo iz odstavka 1(e).

4. Agencija spremlja izvajanje kodeksa s 
strani Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin. 

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora biti odgovorna za spremljanje izvajanja kodeksa.

Predlog spremembe 110
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin spremlja 
izvajanje tehničnega in tržnega kodeksa ter 
rezultat tega spremljanja vključi v letno 
poročilo iz odstavka 1(e).

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin spremlja 
izvajanje tehničnega in tržnega kodeksa, ki 
je značilen za omrežje, ter rezultat tega 
spremljanja vključi v letno poročilo iz 
odstavka 1(e).
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Or. de

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev. Jasno mora biti, da bo Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin obravnavalo le zadeve, značilne za omrežje, in ne bo 
pristojno za obravnavanje vprašanj v zvezi s trgom. To bodo pokrivali nacionalni regulativni 
organi.

Predlog spremembe 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
po potrditvi Agencije objavi 10-letni 
naložbeni načrt za celotno Skupnost. Ta 
naložbeni načrt vključuje modeliranje 
integriranih omrežij ob upoštevanju 
skladišč in obratov za UZP, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja, tehnično in gospodarsko 
izvedljivost razširitvenih projektov ter 
oceno prožnosti omrežja. Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnih omrežij 
za plin se pri izvajanju teh nalog posvetuje 
z dobavitelji, proizvajalci, upravljavci 
skladišč, upravljavci obratov za UZP in 
ustreznimi strankami. Naložbeni načrt se 
opira predvsem na podrobne napovedi 
povpraševanja po plinu za različne 
uporabe, kot so ogrevanje, proizvodnja 
energije in industrijski postopki, ter na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en
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Obrazložitev

Naložbeni načrt na evropski ravni se mora predvsem osredotočati na čezmejno prezasedenost 
plinovodov ter vključiti skladišča in UZP v modeliranje integriranih omrežij. Udeleženci na 
trgu morajo imeti obveznost zagotavljanja vseh ustreznih podatkov za izvajanje postopka 
načrtovanja. To ne zajema le upravljavcev prenosnih omrežij, ampak tudi dobavitelje, 
upravljavce skladišč, proizvajalce in upravljavce obratov za UZP. Vloge in odgovornosti je 
treba opredeliti.

Predlog spremembe 112
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na 
smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
po potrditvi Agencije objavi 10-letni 
naložbeni načrt za celotno Skupnost. Ta 
naložbeni načrt vključuje modeliranje 
integriranih omrežij ob upoštevanju 
skladišč in obratov za UZP, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja, tehnično in gospodarsko 
izvedljivost razširitvenih projektov ter 
oceno prožnosti omrežja. Naložbeni načrt 
se opira predvsem na nacionalne naložbene 
načrte ob upoštevanju regionalnih in 
evropskih vidikov omrežja. Naložbeni 
načrt prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti 
v zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

Or. en

Obrazložitev

Predlagan pristop lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo. Ta predlog spremembe 
predlaga drugačen pristop: področje uporabe in globino predlaganega tehničnega kodeksa, 
tako imenovane strateške smernice, mora predhodno opredeliti Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev, nato se začne postopek komitologije, da se pripravijo zavezujoče 
strateške smernice, na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega omrežja upravljavcev 
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prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 113
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na 
smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
po potrditvi Agencije objavi 10-letni 
naložbeni načrt za celotno Skupnost. Ta 
naložbeni načrt vključuje modeliranje 
integriranih omrežij ob upoštevanju 
skladišč in obratov za UZP, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in
povpraševanja, tehnično in gospodarsko 
izvedljivost razširitvenih projektov ter 
oceno prožnosti omrežja. Naložbeni načrt 
se opira predvsem na nacionalne naložbene 
načrte ob upoštevanju regionalnih in 
evropskih vidikov omrežja. Naložbeni 
načrt prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti 
v zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno se je treba sklicevati na regionalne in evropske vidike in ne na smernice za 
vseevropska energetska omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES. Sklicevanje na smernice s 
sedanjo obliko, vsebino in namenom tukaj ni pomembno. Desetletni načrt za omrežje se 
obravnava kot nadomestilo za TEN-GL v prihodnosti. Naložbeno načrtovanje na ravni EU se 
mora predvsem osredotočati na čezmejno prezasedenost plinovodov ter vključiti skladišča in 
UZP.
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Predlog spremembe 114
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja.
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na 
smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira na:

(a) nacionalne naložbene načrte in

(b) smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

V zvezi s čezmejnim povezovanjem se 
opira na:
(a) predloge uporabnikov omrežij, 
vključno s trgovci, in/ali
(b) predloge drugih vlagateljev, ki niso 
upravljavci prenosnih omrežij, iz držav, ki 
bodo povezane.
Nacionalni regulativni organi se zaprosijo 
za mnenje o vseh predlogih, ki niso 
vključeni v nacionalne načrte.
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi, ki so dostopne tretjim 
strankam.

Desetletni naložbeni načrt se ne sprejme, 
dokler Agencija ne predloži pozitivnega 
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mnenja, in je v skladu z zahtevami 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev 10-letnega načrta ne sme biti omejena na pobudo sedanjih upravljavcev 
prenosnih omrežij, ki je lahko pogojena z njihovimi stališči, ki jih imajo kot družbe za prenos 
plina, ali s pogostim dejstvom, da so del vertikalno integrirane družbe. Upoštevati je treba 
tudi uporabnike omrežij in druge mogoče vlagatelje.

Predlog spremembe 115
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja.
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na
smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi. 

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni načrt za razvoj omrežij. Ta 
načrt izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
ustreznosti ponudbe in povpraševanja ter 
oceno prožnosti omrežja;
(b) opira se na nacionalne načrte za razvoj 
omrežij in na smernice za vseevropska 
energetska omrežja iz Odločbe 
št. 1364/2006/ES Evropskega parlamenta 
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in Sveta;
(c) prepoznava vrzeli pri naložbah, 
vključno z vrzelmi pri povezanosti, ki jih 
opredeli Komisija.

O načrtu se posvetuje z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, zlasti 
uporabniki omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na načrt za razvoj omrežja natančneje izraža pričakovani postopek. Cilj načrta je 
natančno določiti zmogljivost, napovedi oskrbe in povpraševanja ter določiti možne 
pomanjkljivosti in ozka grla glede zmogljivosti. Zahtevati je treba posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi. Specifične naložbe spadajo pod pristojnost posameznih 
upravljavcev prenosnih omrežij in morajo temeljiti na dejanskem tržnem povpraševanju, ki se 
ugotovi z odprtimi razpisnimi postopki.

Predlog spremembe 116
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na
smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi. 

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni načrt za razvoj omrežij za 
celotno Skupnost. Ta načrt za razvoj 
omrežij vključuje modeliranje integriranih 
omrežij, scenarije razvoja, poročilo o 
ustreznosti ponudbe in povpraševanja ter 
oceno prožnosti omrežja. Načrt za razvoj 
omrežij se opira predvsem na nacionalne 
načrte za razvoj omrežij in na smernice za 
vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Načrt za razvoj 
omrežij prepoznava vrzeli, zlasti v zvezi s 
čezmejnimi zmogljivostmi. Načrt za razvoj 
omrežij morajo potrditi ustrezni
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nacionalni regulativni organi.

Or. de

Obrazložitev

Upravljavci omrežij morajo upoštevati zahteve nacionalnih regulativnih organov. Zato 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij ne sme sprejeti odločitev, ki so zavezujoče 
za posamezne člane. V uredbi mora biti uporabljena enaka terminologija kot v direktivi o 
plinu, v tem primeru „načrt za razvoj omrežij“ in ne „naložbeni načrt“.

Predlog spremembe 117
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na
smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi. 

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni načrt za razvoj omrežij za 
celotno Skupnost. Ta načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Načrt za razvoj omrežij se opira predvsem 
na nacionalne načrte za razvoj omrežij in 
na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. Načrt za 
razvoj omrežij prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi. 

Or. de

Obrazložitev

Namen načrta za razvoj omrežij je opredeliti zmogljivost, prihodnja gibanja ponudbe in 
povpraševanja ter mogoča ozka grla glede zmogljivosti. Posebne naložbe so stvar 
upravljavcev prenosnih omrežij. To je v skladu s členom 24c(f) spremenjene direktive o plinu 
(2003/55).
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Predlog spremembe 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi. 

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaka tri leta
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi. 
Raziskava ovir za čezmejno razširitev 
omrežja, ki izvirajo iz razlik pri postopkih 
ali praksah odobritve, se priloži 
naložbenemu načrtu.

Or. de

Obrazložitev

Posodabljanje naložbenega načrtovanja vsake tri leta mora zagotoviti, da so na voljo 
potrebne informacije brez ustvarjanja nepotrebne birokracije. Poleg tega je treba ustrezno 
upoštevati, da čezmejni razvoj omrežja ovirajo razlike v nacionalnih postopkih odobritve. Za 
razvoj potrebnih rešitev ali doseganje izboljšanja s poudarjanjem najboljše prakse je 
bistveno, da se spremlja dejanski položaj. 
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Predlog spremembe 119
Danutė Budreikaitė

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi, pri 
čemer se prednostno osredotoča na razvoj 
povezav med „energetskimi otoki“ EU in 
plinskimi omrežji EU.

Or. lt

Obrazložitev

Vključitev povezav med „energetskimi otoki“ in plinskimi omrežji EU na prednostni seznam
vseevropskih energetskih omrežij posebnega pomena bo omogočila, da se prek regionalnega 
sodelovanja ustvari notranji trg EU s plinom in izvaja uredba (ES) št. 1775/2005 o pogojih za 
dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina, ter hkrati zagotovila varno oskrbo s plinom.

Predlog spremembe 120
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi, ter vključuje naložbe v 
povezanost in drugo infrastrukturo, ki sta 
potrebni za učinkovito trgovanje in 
konkurenco ter za zagotovitev varnosti 
oskrbe.

Upravljavci prenosnih omrežij si na vsak 
način razumno prizadevajo za uresničitev 
sprejetega naložbenega načrta.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih omrežij morajo zgraditi infrastrukturo, opredeljeno v naložbenem 
načrtu (povezanost, kakovostna pretvorba plina itd.), ki je potrebna za zagotovitev 
učinkovitega trgovanja in konkurence ter prispeva k varnosti oskrbe. Nacionalni regulativni 
organ je v skladu s členom 24b izrecno zavezan, da upravljavcem omrežij zagotovi ustrezne 
spodbude za povečanje učinkovitosti in spodbujanje integracije trga.

Predlog spremembe 121
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
objavi 10-letni naložbeni načrt za celotno 
Skupnost. Ta naložbeni načrt vključuje 
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modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi, ter 
vključuje naložbe v povezanost in drugo 
infrastrukturo, ki sta potrebni za 
učinkovito trgovanje in konkurenco ter 
prispevata k varnosti oskrbe.

Upravljavci prenosnih omrežij si na vsak 
način razumno prizadevajo za uresničitev 
sprejetega naložbenega načrta.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavce prenosnih omrežij je treba jasno zavezati, da zgradijo infrastrukturo, 
opredeljeno v naložbenem načrtu (povezanost, kakovostna pretvorba plina itd.), ki je 
potrebna za zagotovitev učinkovitega trgovanja in konkurence ter prispeva k varnosti oskrbe. 
Nacionalni regulativni organ je v skladu s členom 24b izrecno zavezan, da upravljavcem 
omrežij zagotovi ustrezne spodbude za povečanje učinkovitosti in spodbujanje integracije 
trga.

Predlog spremembe 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Naložbeni načrt prepoznava vrzeli pri 
naložbah, zlasti v zvezi s čezmejnimi 
zmogljivostmi prenosa. Za opredeljene 
vrzeli pri naložbah Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin 
opredeli posamezne naložbene projekte, ki 
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najbolje obravnavajo vrzeli pri naložbah. 
Za vsak naložbeni projekt se izvede 
podrobna tehnična in gospodarska študija 
izvedljivosti ter se predloži Agenciji.
Vsa pomembna podjetja za zemeljski plin, 
vključno z vsemi upravljavci prenosnih 
omrežij, upravljavci obratov za UZP, 
upravljavci skladišč, upravljavci 
distribucijskih omrežij, dobavitelji, 
trgovci, proizvajalci in ustreznimi 
strankami, dajo Evropskemu omrežju 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin na 
pisno zahtevo v razumnem času na voljo 
podatke, potrebne za oblikovanje 10-
letnega naložbenega načrta, zlasti v zvezi z 
oceno sedanjih in mogočih ozkih grl glede 
zmogljivosti.
Agencija pregleda in odobri 10-letni 
naložbeni načrt in predlagane naložbene 
projekte. Na podlagi odobrenega 10-
letnega naložbenega načrta upravljavci 
prenosnih omrežij izvajajo opredeljene 
naložbene projekte. Če upravljavec 
prenosnih omrežij ne izpolni naložbenih 
potreb v razumnem času, lahko Agencija 
začne javni razpis za naložbo.

Or. en

Obrazložitev

Naložbeni načrt na evropski ravni se mora predvsem osredotočati na čezmejno prezasedenost 
plinovodov ter vključiti skladišča in UZP v modeliranje integriranih omrežij. Udeleženci na 
trgu morajo imeti obveznost zagotavljanja vseh ustreznih podatkov za izvajanje postopka 
načrtovanja. To ne zajema le upravljavcev prenosnih omrežij, ampak tudi dobavitelje, 
upravljavce skladišč, proizvajalce in upravljavce obratov za UZP. Postopek načrtovanja 
mora vključevati študijo tehnične in gospodarske izvedljivosti za projekte razširitve.
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Predlog spremembe 123
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem 
smernic iz člena 9.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagan pristop lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo. Ta predlog spremembe 
predlaga drugačen pristop: področje uporabe in globino predlaganega tehničnega kodeksa, 
tako imenovane strateške smernice, mora predhodno opredeliti Agencija za sodelovanje 
energetskih regulatorjev, nato se začne postopek komitologije, da se pripravijo zavezujoče 
strateške smernice, na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij.

Predlog spremembe 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem 
smernic iz člena 9.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlagane člene 2e, 2ea in 2eb. Ta predlog spremembe je namenjen 
prilagoditvi besedila novemu postopku.

Predlog spremembe 125
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem 
smernic iz člena 9.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 6 bi upravljavcem prenosnih omrežij dal vlogo neposrednih svetovalcev Komisiji pri 
predlaganju sprejetja smernic. Vloga svetovalca Komisiji mora biti zaupana Agenciji. Razlika 
med vlogo in pristojnostmi regulatorjev in regulirano industrijo mora biti jasno izražena na 
ravni EU in zato ni primerno, da regulirana industrija svetuje Komisiji.

Predlog spremembe 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem 
smernic iz člena 9.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

To črtanje je namenjeno prilagoditvi besedila novemu postopku, ki Agenciji dodeljuje vlogo, 
da na podlagi obsežnega posvetovanja pripravi in sprejme smernice, ki bodo omogočile 
nadaljnji razvoj tržnega in tehničnega kodeksa.

Predlog spremembe 127
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem 
smernic iz člena 9. 

6. Ob pomoči Evropskega omrežja 
uporabnikov prenosnih omrežij za plin 
(ENTSUG) Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem 
smernic iz člena 9. 

Or. de

Obrazložitev

Posvetovanje z Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnih omrežij/Evropskim omrežjem 
uporabnikov prenosnih omrežij za plin je splošno pravilo.

Predlog spremembe 128
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
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upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem
smernic iz člena 9. 

upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s spremembo
smernic iz člena 9. 

Or. de

Obrazložitev

V skladu z Uredbo št. 1775/2005 lahko Komisija le spreminja smernice, ki jih sprejme 
zakonodajalec, sama pa takšnih smernic ne more sprejemati.

Predlog spremembe 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s sprejetjem
smernic iz člena 9. 

6. Na zahtevo Komisije Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
Komisiji svetuje v zvezi s spremembo
smernic iz člena 9. 

Or. de

Obrazložitev

Sprememba v skladu s predlogi spremembe člena 9. 

Predlog spremembe 130
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2d – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremljanje s strani Agencije Spremljanje s strani Agencije in Komisije
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Or. en

Predlog spremembe 131
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži v odobritev osnutek tehničnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa.

Agencija lahko v treh mesecih 
Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin posreduje 
mnenje.

Agencija odobri dokumente iz 
člena 2c(1)(a)–(f), ki jih je pripravilo 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin.

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja 
trga.

Agencija spremlja izvajanje tehničnega 
kodeksa, 10-letnega naložbenega načrta 
in letnega delovnega programa ter 
rezultate dejavnosti spremljanja vključi v 
svoje letno poročilo. Če upravljavci 
prenosnih omrežij ne delujejo v skladu s 
tehničnim kodeksom, 10-letnim 
naložbenim načrtom ali letnim delovnim 
programom Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin, 
Agencija obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelji potrebujejo jasen in stabilen regulativni okvir. Zato je pomembno, da osnutek 
tehničnega kodeksa in pravil, 10-letni naložbeni načrt in letni delovni program odobri 
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev ter da na njihovo oblikovanje ne vplivajo 
tržne razmere. Spremljanje izvajanja navedenega kodeksa in pravil morajo opraviti 
regulatorji, tj. Agencija, in ne sami upravljavci prenosnih omrežij.
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Predlog spremembe 132
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži v odobritev osnutek tehničnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa.

Agencija lahko v treh mesecih 
Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin posreduje 
mnenje.

Agencija odobri dokumente iz 
člena 2c(1)(a)–(f), ki jih je pripravilo 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin.

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja 
trga.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični kodeks in pravila mora odobriti Agencija. Vlagatelji potrebujejo jasen in predvidljiv 
regulativni okvir. Zato je pomembno, da osnutek tehničnega kodeksa, 10-letni naložbeni načrt 
in letni delovni program pregledajo in odobrijo regulatorji iz Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev ter da na njihovo oblikovanje ne vplivajo tržne ali politične razmere.
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Predlog spremembe 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži v odobritev osnutek tehničnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa.

Agencija lahko v treh mesecih 
Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin posreduje 
mnenje.

Agencija odobri dokumente iz
člena 2c(1)(a)–(f), ki jih je pripravilo 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin.

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja 
trga.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični kodeks in pravila mora odobriti Agencija. Vlagatelji potrebujejo jasen in predvidljiv 
regulativni okvir. Zato je pomembno, da osnutek tehničnega kodeksa, 10-letni naložbeni načrt 
in letni delovni program pregleda in odobri Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev 
ter da na njihovo oblikovanje ne vplivajo tržne in politične razmere.

Predlog spremembe 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži svoja mnenja in priporočila glede 
smernic ter osnutek kodeksa, poleg tega pa 
tudi osnutek 10-letnega naložbenega načrta 
ter osnutek letnega delovnega programa, 
vključno z informacijami o povezanih 
postopkih posvetovanja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlagane člene 2e, 2ea in 2eb. Ta predlog spremembe je namenjen 
prilagoditvi besedila novemu postopku.

Predlog spremembe 135
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja, zavrnjenimi 
predlogi in obrazložitvijo zavrnitve.

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora ugotoviti, ali so se vsi predlogi ustrezno preučili.
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Predlog spremembe 136
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega načrta za 
razvoj omrežja ter osnutek letnega 
delovnega programa, vključno z 
informacijami o postopku posvetovanja.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na načrt za razvoj omrežja natančneje izraža pričakovani postopek.

Predlog spremembe 137
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja trga.

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata:

(a) ustrezne ravni čezmejnega 
povezovanja, ki je na voljo za dostop 
tretjih strank,
(b) programa izvajanja, ki je v skladu z 
obstoječimi in pričakovanimi potrebami, 
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ali
(c) nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja trga.

Komisija svojo odločitev glede teh vidikov 
sporoči Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin in Agenciji ter 
lahko od tega omrežja zahteva, da načrt 
dopolni ali spremeni, preden se ga 
ponovno predloži Agenciji.
Agencija svoje mnenje predloži 
Evropskemu omrežju upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin, preden ta 
sprejme 10-letni načrt. Pozitivna odločitev 
Komisije in izpolnjevanje njenih zahtev 
sta nujni pogoj, da Agencija izda pozitivno 
mnenje za Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin.
Agencija spremlja izvajanje 10-letnega 
načrta, zlasti v zvezi z medsebojnim 
povezovanjem. V primeru neskladnosti ali 
neupravičenih zamud lahko Agencija 
Komisiji predlaga sprejetje sankcij in 
povabilo novim vlagateljem na podlagi 
smernic, ki jih sprejme Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Če upravljavec prenosnih omrežij nima na voljo dodatnih zmogljivosti, je običajno naklonjen 
vodilnemu položaju obstoječega vertikalno integriranega podjetja. Poleg tega je za 
konkurenco bistven časovni okvir v skladu s pričakovanimi potrebami. Prav tako se načrt ne 
sme sprejeti, če mnenje Agencije ali Evropske komisije ni pozitivno.

Predlog spremembe 138
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija spremlja izvajanje 
tehničnega kodeksa, 10-letnega 
naložbenega načrta in letnega delovnega 
programa ter rezultate dejavnosti 
spremljanja vključi v svoje letno poročilo. 
Če upravljavci prenosnih omrežij ne 
delujejo v skladu s tehničnim kodeksom, 
10-letnim naložbenim načrtom in letnim 
delovnim programom Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin, 
Agencija obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja navedenega kodeksa in pravil morajo opravljati regulatorji, tj. 
Agencija, in ne sami upravljavci prenosnih omrežij. Če Agencija med spremljanjem ugotovi, 
da upravljavci prenosnih omrežij ali Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij ne 
deluje v skladu s tehničnim kodeksom, 10-letnim naložbenim načrtom in/ali letnim delovnim 
programom, se o tem obvesti Komisijo, ki lahko nato začne postopke za ugotavljanje kršitev.

Predlog spremembe 139
Nikolaos Vakalis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija spremlja izvajanje 10-letnega 
naložbenega načrta, delovnega programa 
ter tehničnega in tržnega kodeksa ter 
rezultate dejavnosti spremljanja vključi v 
svoje letno poročilo. Če upravljavci 
prenosnih omrežij ne delujejo v skladu z 
10-letnim naložbenim načrtom, letnim 
delovnim programom ter tehničnim in 
tržnim kodeksom Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin, 
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Agencija obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja 10-letnega naložbenega načrta, letnega delovnega programa in/ali 
tehničnega in tržnega kodeksa morajo opravljati regulatorji, tj. Agencija, in ne sami 
upravljavci prenosnih omrežij. Če Agencija med spremljanjem ugotovi, da upravljavci 
prenosnih omrežij ali Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij ne deluje v skladu z 
navedenima kodeksoma in pravili, se o tem obvesti Komisijo, ki lahko nato začne postopke za 
ugotavljanje kršitev.

Predlog spremembe 140
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija spremlja izvajanje 
tehničnega kodeksa, 10-letnega 
naložbenega načrta in letnega delovnega 
programa s strani upravljavcev prenosnih 
omrežij ter rezultate dejavnosti 
spremljanja vključi v svoje letno poročilo. 
Agencija obvesti Komisijo o kakršnih koli 
pomanjkljivostih pri izpolnjevanju 
tehničnega kodeksa, 10-letnega 
naložbenega načrta ali letnega delovnega 
programa s strani upravljavcev prenosnih 
omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Za spremljanje izvajanja kodeksa in ustreznih pravil so odgovorni regulativni organi, tj. 
Agencija, in ga ne smejo opravljati sami upravljavci prenosnih omrežij. Če upravljavec 
prenosnih omrežij ne deluje v skladu s tehničnim kodeksom, 10-letnim naložbenim načrtom ali 
letnim delovnim programom, se o tem obvesti Komisijo, da lahko začne postopke za 
ugotavljanje kršitev pogodbe. Poleg tega se lahko nacionalnim regulativnim organom 
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zagotovi pravica do izvajanja učinkovitih in odvračilnih sankcij.

Predlog spremembe 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2da
Priprava smernic

1. Agencija najpozneje v šestih mesecih 
pripravi osnutek smernic za določitev 
temeljnih, jasnih in objektivnih načel za 
uskladitev tržnih in tehničnih pravil.
2. Pri pripravi osnutka teh smernic se bo 
Agencija obsežno, odprto in pregledno 
posvetovala z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi ter jih redno 
obveščala. 
3. Agencija na podlagi posvetovanja 
dokončno pripravi in sprejme osnutek 
smernic. Agencija objavi vse prejete 
pripombe in pojasni, kako so se 
upoštevale v končnem osnutku smernic, 
ali utemelji njihovo zavrnitev.
4. Agencija lahko na lastno pobudo ali na 
zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Komisije začne enak postopek za 
posodobitev smernic.

Or. en

Obrazložitev

Smernice je treba pripraviti in sprejeti po obsežnem posvetovanju s strani Agencije, da se 
določijo ključna načela za uskladitev pravil. Šele ko se sprejmejo razumne smernice, je 
mogoče ustrezno pripraviti kodekse. Vloga Evropskega parlamenta je okrepljena, ker ima 
možnost sprejetja pobude za pregled teh smernic.



AM\717803SL.doc 79/99 PE404.707v01-00

SL

Predlog spremembe 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje in ocena tehničnega in 
tržnega kodeksa

Priprava tehničnega kodeksa

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin povabi, da v 
razumnem času pripravi kodeks na 
področjih iz člena 2c(3), če ocenjuje, da je 
tak kodeks potreben za učinkovito
delovanje trga.

1. Po sprejetju smernic v skladu s 
členom 2da Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin v 
šestih mesecih pripravi osnutek 
tehničnega kodeksa v skladu s 
členom 2c(3) in ob popolnem upoštevanju 
načel iz smernic.

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Pri pripravi osnutka tega kodeksa 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin upošteva tehnično znanje 
udeležencev na trgu in jih redno obvešča. 

(a) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega in tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

3. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin Agenciji 
predloži osnutek kodeksa.

(b) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

4. Agencija se obširno, odprto in 
pregledno posvetuje o osnutku kodeksa.

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3);

4a. Na podlagi posvetovanja Agencija 
dokončno pripravi in sprejme osnutek 
kodeksa. Agencija objavi vse prejete 
pripombe in pojasni, kako so se 
upoštevale v končnem osnutku kodeksa, 
ali utemelji njihovo zavrnitev.

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

4b. Na lastno pobudo Agencije ali na 
zahtevo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin se lahko na 
podlagi enakega postopka opravi revizija 
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obstoječega kodeksa.
(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);
(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).
4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični kodeks pripravi Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij, pri čemer v 
celoti upošteva sprejete smernice. Agencija bo po obsežnem posvetovanju dokončno 
pripravila in sprejela ta kodeks.

Predlog spremembe 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje in ocena tehničnega in 
tržnega kodeksa

Smernice in kodeks

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin povabi, da v 
razumnem času pripravi kodeks na 
področjih iz člena 2c(3), če ocenjuje, da je 
tak kodeks potreben za učinkovito 
delovanje trga.

1. Komisija pooblasti Agencijo, da 
pripravi smernice in sprejme kodeks za 
uskladitev tehničnih in tržnih pravil ter 
pospeševanje integracije trgov.

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Smernice in kodeks lahko vključujejo 
zlasti naslednja področja:

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

(a) pravila glede varnosti in zanesljivosti 
omrežja;

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(b) pravila glede povezovanja na omrežje 
in dostopa;

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3).

(c) pravila glede izmenjave podatkov in 
poravnave;

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

(d) pravila glede medobratovalnosti;

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

(e) operativni postopki v izrednih 
razmerah;

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(f) pravila za dodeljevanje zmogljivosti in 
upravljanje prezasedenosti;

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 

(g) pravila za čezmejno trgovanje znotraj 
dneva z usklajenimi trenutki zaprtja;
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ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).

(h) pravila za trgovanje, ki zagotavljajo 
zlasti razvoj sekundarnih trgov za pravice 
čezmejnega prenosa in varnost pravic 
prenosa;

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 9.

(i) pravila glede preglednosti;

(j) pravila za izravnavo, vključno s pravili 
glede skladiščenja;
(k) pravila glede usklajenih tarifnih 
struktur za prenos, vključno z lokacijskimi 
signali in pravili glede nadomestil med 
upravljavci prenosnih omrežij;
(l) energetska učinkovitost plinskih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Smernice in kodeks morajo spodbujati razvoj konkurenčnih trgov ter zagotavljati integracijo 
trgov prek usklajevanja tehničnih in tržnih pravil. Ta pravila morajo ustrezati tržnim 
interesom z optimizacijo dodeljevanja zmogljivosti, razvojem povezovanja/delitve trga za en 
dan vnaprej, obstoj čezmejnega trgovanja za en dan vnaprej in znotraj dneva itd. Zahtevna 
pravila in načela je treba najprej vključiti v smernice, v kodeksih pa je treba določiti več 
podrobnosti.

Predlog spremembe 144
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje in ocena tehničnega in 
tržnega kodeksa

Oblikovanje in ocena tehničnega kodeksa
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1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin povabi, da v 
razumnem času pripravi kodeks na 
področjih iz člena 2c(3), če ocenjuje, da je 
tak kodeks potreben za učinkovito 
delovanje trga.

1. Po posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi v skladu s 
členom .. Uredbe (ES) … o ustanovitvi 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev Agencija pripravi strateške 
smernice za Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3) in (5). Agencija 
pošlje osnutek strateških smernic 
Komisiji, ki jih lahko sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz
člena 13(2).

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin v razumnem času pripravi 
osnutek kodeksa na področjih iz 
člena 2c(3) in osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta iz člena 2c(5) na 
podlagi strateških smernic, ki jih sprejme 
Komisija v skladu z odstavkom 1. 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin Agenciji predloži v 
odobritev osnutek tehničnega kodeksa in 
osnutek 10-letnega naložbenega načrta.

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

Agencija odobri osnutek tehničnega 
kodeksa in osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta v skladu s členoma ... 
in ... Uredbe … o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev. 
Pred odobritvijo kodeksa in osnutka 10-
letnega naložbenega načrta Agencija 
zagotovi, da sta natančen tehnični kodeks 
in osnutek 10-letnega naložbenega načrta 
v skladu s strateškimi smernicami in da 
zagotavljata nediskriminacijo, učinkovito 
konkurenco in učinkovito delovanje trga.
2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega in tržnega
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(a) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega kodeksa na 
področjih iz člena 2c(3);

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin
na področjih iz člena 2c(3).

(b) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega kodeksa na področjih 
iz člena 2c(3), ki ga odobri Agencija v 
skladu z odstavkom 1b.
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3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

3. Komisija lahko na priporočilo Agencije 
sprejme smernice o tržnem kodeksu.

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);
(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 9.

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Pristop, ki ga predlaga Komisija, lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, 
ker dopušča upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo. Ta predlog 
spremembe predlaga drugačen pristop: področje uporabe in podrobnost predlaganega 
tehničnega kodeksa, tako imenovanih strateških smernic, mora predhodno opredeliti Agencija 
za sodelovanje energetskih regulatorjev, nato pa se začne postopek komitologije, da se 
pripravijo zavezujoče strateške smernice, na katerih bo temeljilo prihodnje delo Evropskega 
omrežja upravljavcev prenosnih omrežij. Upravljavci prenosnih omrežij imajo velik interes za 
delovanje tržnih pravil (ker vplivajo na stroške upravljavcev prenosnih omrežij), zato ne bi 
smeli pripravljati tržnega kodeksa.
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Predlog spremembe 145
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin povabi, da v 
razumnem času pripravi kodeks na 
področjih iz člena 2c(3), če ocenjuje, da je 
tak kodeks potreben za učinkovito 
delovanje trga.

1. Po posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi v skladu s 
členom 5a Uredbe (ES) … o ustanovitvi 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev Agencija pripravi strateške 
smernice za Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnih omrežij za plin na 
področjih iz člena 2c(3) in (5). Agencija 
pošlje osnutek strateških smernic 
Komisiji, ki jih lahko sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(2).
1a. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin v razumnem 
času pripravi osnutek kodeksa na 
področjih iz člena 2c(3) in osnutek 10-
letnega naložbenega načrta iz člena 2c(5) 
na podlagi strateških smernic, ki jih 
sprejme Komisija v skladu z odstavkom 1. 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin Agenciji predloži v 
odobritev osnutek tehničnega kodeksa in 
osnutek 10-letnega naložbenega načrta.
1b. Agencija odobri osnutek tehničnega 
kodeksa in osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta v skladu s členoma X 
in Y Uredbe … o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev. 
Pred odobritvijo kodeksa in osnutka 10-
letnega naložbenega načrta Agencija 
zagotovi, da sta natančen tehnični kodeks 
in osnutek 10-letnega naložbenega načrta 
v skladu s strateškimi smernicami in da 
zagotavljata nediskriminacijo, učinkovito 
konkurenco in učinkovito delovanje trga.

Or. en
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Obrazložitev

Področje uporabe in globina predlaganega tehničnega kodeksa morata biti opredeljena 
predhodno. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev mora zagotoviti uradno 
svetovanje Komisiji v obliki strateških smernic za Evropska omrežja upravljavcev prenosnih 
omrežij, ki bi pripravila osnutek tehničnih kodeksov na podlagi zavezujočih strateških 
smernic. Osnutek kodeksa je treba predložiti Agenciji za sodelovanje energetskih 
regulatorjev, potem ko se doseže sporazum znotraj Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij. Izvajanje drugačnega pristopa lahko ogrozi oblikovanje resnično 
konkurenčnega trga EU, ker dopušča upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami 
regulirajo.

Predlog spremembe 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po posvetovanju z Agencijo lahko 
Komisija Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin povabi, da v 
razumnem času pripravi kodeks na 
področjih iz člena 2c(3), če ocenjuje, da je 
tak kodeks potreben za učinkovito 
delovanje trga.

1. Agencija lahko Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
povabi, da v razumnem času pripravi 
kodeks na področjih iz člena 2c(3), če 
ocenjuje, da je tak kodeks potreben za 
učinkovito delovanje trga.

Or. de

Obrazložitev

Organ, ki lahko pozove omrežje upravljavcev prenosnih omrežij k pripravi tehničnega in 
tržnega kodeksa, mora biti Agencija in ne Komisija.

Predlog spremembe 147
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Po opravljeni oceni učinka na podlagi 
posvetovanj z Evropskim omrežjem 
upravljavcev prenosnega 
omrežja/Evropskim omrežjem 
uporabnikov prenosnega omrežja za plin
Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

Or. de

Obrazložitev

Bistveno je, da uporabniki omrežja in upravljavci omrežja vedno poznajo stališče Agencije o 
predlogih. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev lahko spremlja in nadzoruje le s 
konkurenco povezana vprašanja, ki zadevajo upravljavce omrežij. Za druga s konkurenco 
povezana vprašanja so pristojni organi za preprečevanje omejevanja konkurence.

Predlog spremembe 148
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

2. Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da:

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

(a) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega kodeksa na 
področjih iz člena 2c(3);

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega in tržnega
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(b) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega kodeksa na področjih 
iz člena 2c(3), ki ga odobri Agencija v 
skladu z odstavkom 1b.

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
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ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin
na področjih iz člena 2c(3).

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe in globina predlaganega tehničnega kodeksa morata biti opredeljena 
predhodno. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev mora uradno svetovati Komisiji, 
tako da ji predloži strateške smernice za Evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, ki 
bi pripravila osnutek tehničnih kodeksov na podlagi zavezujočih strateških smernic. Osnutek 
kodeksa je treba predložiti Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev, potem ko se 
doseže sporazum znotraj Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij. Izvajanje 
drugačnega pristopa lahko ogrozi oblikovanje resnično konkurenčnega trga EU, ker dopušča 
upravljavcem prenosnih omrežij možnost, da se sami regulirajo.

Predlog spremembe 149
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih iz 
člena 2c(3), ne zagotavlja nediskriminacije, 
učinkovite konkurence in učinkovitega 
delovanja trga;

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih iz 
člena 2c(3), ne zagotavlja nediskriminacije, 
učinkovite konkurence med upravljavci 
prenosnih omrežij in učinkovitega 
delovanja trga;

Or. de

Obrazložitev

Bistveno je, da uporabniki omrežja in upravljavci omrežja vedno poznajo stališče Agencije o 
predlogih. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev lahko spremlja in nadzoruje le s 
konkurenco povezana vprašanja, ki zadevajo upravljavce omrežij. Za druga s konkurenco 
povezana vprašanja so pristojni organi za preprečevanje omejevanja konkurence.
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Predlog spremembe 150
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

črtano

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);
(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).

Or. de

Obrazložitev

V skladu z Uredbo št. 1775/2005 lahko Komisija le spreminja smernice, ki jih sprejme 
zakonodajalec. Ta ureditev se ne sme spremeniti, ker v tem primeru smernice obravnavajo 
bistvena vprašanja glede sektorja, za ureditev teh vprašanj pa mora biti še naprej odgovoren 
zakonodajalec.
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Predlog spremembe 151
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

3. Komisija lahko na priporočilo Agencije 
sprejme smernice o tržnem kodeksu.

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);
(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
na področjih iz člena 2c(3).
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).

Or. en

Obrazložitev

V zvezi s tržnim kodeksom se predlaga, da lahko Komisija sprejme smernice na priporočilo 
Agencije (odstavek 5). Upravljavci prenosnih omrežij upravljajo monopolno infrastrukturo in 
niso udeleženci na konkurenčnem delu trga. Vendar imajo velik interes za delovanje tržnih 
pravil (ker vplivajo na stroške upravljavcev prenosnih omrežij), zato ne bi smeli pripravljati 
tržnega kodeksa.
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Predlog spremembe 152
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

3. Komisija lahko na pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), kadar je to 
potrebno za zagotovitev, da se vprašanja iz 
člena 2c(1)-(3) razvijajo v skladu s cilji 
notranjega trga, če meni, da:

Or. en

Obrazložitev

Če upravljavec prenosnih omrežij ne sprejme kodeksa, lahko Komisija s postopkom 
komitologije sprejme zavezujoče smernice. V predlagani spremenjeni uredbi o plinu je ta 
možnost oblikovana na neobvezujoč način. Za zagotovitev najboljše preglednosti 
upravljavcem prenosnih omrežij in drugim zainteresiranim stranem ne sme biti nobenega 
dvoma, da bo Komisija resnično sprejela zavezujoče smernice, če upravljavci prenosnih 
omrežij ne izvajajo svojih regulativnih nalog.

Predlog spremembe 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 
področjih iz člena 2(c)(3), če meni, da:

3. Komisija lahko na priporočilo Agencije 
sprejme smernice na področjih iz 
člena 2(c)(3), če meni, da:

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša vzpostaviti jasno hierarhijo pristojnosti.

Predlog spremembe 154
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3 – pododstavek -2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejemanju smernic se Komisija 
posvetuje z organizacijami, ki zastopajo 
uporabnike mreže.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovito posvetovanje vseh zainteresiranih strani je bistveno za zagotovitev, da se pri 
odločanju o delovanju trga s plinom upoštevajo vsi zadevni interesi.

Predlog spremembe 155
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih 
iz člena 2c(3), ne zagotavlja 
nediskriminacije, učinkovite konkurence 
in učinkovitega delovanja trga;

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Pristojnosti, ki jih Komisiji dodeljuje odstavek 3(a), (b) in (c) bi omogočile, da prevzame 
nadzor nad skoraj katerim koli postopkom standardizacije.

Predlog spremembe 156
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega 
kodeksa za določen sistem na področjih iz 
člena 2c(3);

Or. de

Obrazložitev

Pristojnosti, ki jih Komisiji dodeljuje odstavek 3(a), (b) in (c) bi omogočile, da prevzame 
nadzor nad skoraj katerim koli postopkom standardizacije.

Predlog spremembe 157
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki 
ga sprejme Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih iz 
člena 2c(3).

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa za 
določen sistem, ki ga sprejme Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin na področjih iz člena 2c(3).
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Or. de

Obrazložitev

Pristojnosti, ki jih Komisiji dodeljuje odstavek 3(a), (b) in (c) bi omogočile, da prevzame 
nadzor nad skoraj katerim koli postopkom standardizacije.

Predlog spremembe 158
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 9.

črtano

Or. de

Obrazložitev

V skladu z Uredbo št. 1775/2005 lahko Komisija le spreminja smernice, ki jih sprejme 
zakonodajalec. Ta ureditev se ne sme spremeniti, ker v tem primeru smernice obravnavajo 
bistvena vprašanja glede sektorja, za ureditev teh vprašanj pa mora biti še naprej odgovoren 
zakonodajalec.

Predlog spremembe 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da sprejema in spreminja 
smernice iz člena 9.

4. Odstavek 3 ne vpliva na pravico 
Komisije, da spreminja smernice iz 
člena 9.



AM\717803SL.doc 95/99 PE404.707v01-00

SL

Or. de

Obrazložitev

Sprememba v skladu s predlogi spremembe člena 9.

Predlog spremembe 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija obvesti Evropski parlament 
in Svet, kdaj namerava sprejeti smernice v 
skladu s členom 2e(3).

Or. de

Obrazložitev

Ukrep Komisije v skladu s členom 2e(3) uredbe bi pomenil, da omrežje upravljavcev 
prenosnih omreži, ki ga financira država, svoje vloge iz uredbe ne opravlja zadovoljivo. 
Parlament in Svet morata imeti na voljo vse informacije, da lahko sprejmeta potrebne 
spremembe.

Predlog spremembe 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2ea
Priprava tržnega kodeksa

1. Ob sprejetju smernic v skladu s 
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členom 2da Agencija najpozneje v šestih 
mesecih pripravi osnutek tržnega kodeksa, 
ki je povsem v skladu z načeli iz smernic.
2. Pri pripravi osnutka tega kodeksa se bo 
Agencija obsežno, odprto in pregledno 
posvetovala z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi ter jih redno 
obveščala. 
3. Na podlagi posvetovanja Agencija 
dokončno pripravi in sprejme osnutek 
tržnega kodeksa. Agencija objavi vse 
prejete pripombe in pojasni, kako so se 
upoštevale v končnem osnutku smernic, 
ali utemelji njihovo zavrnitev.
4. Agencija lahko na lastno pobudo ali na 
zahtevo Evropskega parlamenta začne 
enak postopek za spremembo obstoječega 
kodeksa.

Or. en

Obrazložitev

Tržni kodeks je treba pripraviti in sprejeti po obsežnem posvetovanju Agencije. Vloga 
Evropskega parlamenta je okrepljena, ker ima možnost, da sproži spremembe tega kodeksa.

Predlog spremembe 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2ea
Priprava smernic

1. Komisija po posvetovanju z Agencijo 
pripravi letni seznam prednostnih nalog, 
ki določa najpomembnejša vprašanja za 
razvoj notranjega trga s plinom. 
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2. Ob upoštevanju prednostnega seznama 
Komisija pooblasti Agencijo, da 
najpozneje v šestih mesecih pripravi 
osnutek smernic, ki določajo temeljna, 
jasna in objektivna načela za uskladitev 
pravil iz člena 2c.
3. Pri pripravi osnutka teh smernic se 
Agencija obsežno, odprto in pregledno 
posvetuje ter redno obvešča Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnih omrežij 
za plin in druge zainteresirane strani.
4. Agencija na podlagi rezultatov 
posvetovanja dokončno pripravi osnutek 
smernic. Agencija objavi vse prejete 
pripombe, razen če so zaupne, in pojasni, 
kako so se upoštevale v končnem osnutku 
smernic, ali utemelji njihovo zavrnitev.
5. Komisija predloži osnutek smernic 
Odboru iz člena 13(1) za njihovo končno 
sprejetje v skladu s postopkom iz člena 
13(2).
6. Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
zahtevo Agencije začne enak postopek za 
posodobitev smernic.

Or. en

Obrazložitev

Za določitev prednostnih nalog za tržni razvoj je bistveno, da Komisija po posvetovanju z 
Agencijo pripravi seznam prednostnih nalog. Poleg tega seznama je treba pripraviti smernice 
za določitev ključnih načel o zadevnih vprašanjih, da se uskladijo veljavna pravila. Kodeks je 
mogoče ustrezno pripraviti le, če so seznam prednostnih nalog in smernice pripravljeni na 
trdni podlagi.

Predlog spremembe 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 2 e b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2eb
Priprava kodeksa

1. Ob sprejetju smernic v skladu s 
členom 2ea Komisija pooblasti Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnih omrežij 
za plin, da najpozneje v šestih mesecih 
pripravi osnutek kodeksa, ki je povsem v 
skladu z načeli iz smernic.
2. Pri pripravi osnutka tega kodeksa 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij za plin upošteva tehnično znanje 
udeležencev na trgu in jih redno obvešča.
3. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin Agenciji 
predloži osnutek kodeksa.
4. Agencija se obširno, odprto in 
pregledno posvetuje o osnutku kodeksa.
5. Na podlagi posvetovanja Agencija 
dokončno pripravi in sprejme osnutek. 
Agencija objavi vse prejete pripombe, 
razen če so zaupne, in pojasni, kako so se 
upoštevale v končnem osnutku kodeksa, 
ali utemelji njihovo zavrnitev. 
6. Na pobudo Agencije ali na zahtevo 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin se lahko 
obstoječi kodeks spremeni po istem 
postopku.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlagan člen 2ea. Bistveno je, da je kodeks v celoti usklajen s pravili in 
načeli iz smernic. Poleg tega je za postopek pomembno obsežno posvetovanje in tesno 
sodelovanje udeležencev na trgu za zagotovitev, da je kodeks smiseln. Posodabljanje že 
obstoječega kodeksa zaradi tehnoloških sprememb ali izboljšanih postopkov mora potekati po 
enakem postopku.
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