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Predlog spremembe 164
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2f črtano
Posvetovanja

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
pri pripravi tehničnega in tržnega kodeksa 
ter svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, upravljavce obratov in skladišč 
za UZP, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.
2. Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj v 
zvezi z vprašanji iz odstavka 1 se objavijo.
3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin navede, kakšne pripombe je prejelo 
med posvetovanjem in na kakšen način je 
te pripombe upoštevalo. Če pripomb ni 
upoštevalo, to utemelji.

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 
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udeležencev na trgu, medtem ko so upravljavci prenosnih omrežij lahko zainteresirana stran. 
Glej tudi s tem povezane predloge sprememb člena 5a uredbe o ustanovitvi Agencije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev, uvodno izjavo 8 in člen 2(c) 1 uredbe o zemeljskem 
plinu.

Predlog spremembe 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2f črtano
Posvetovanja

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
pri pripravi tehničnega in tržnega kodeksa 
ter svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, upravljavce obratov in skladišč 
za UZP, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.
2. Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj v 
zvezi z vprašanji iz odstavka 1 se objavijo.
3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin navede, kakšne pripombe je prejelo 
med posvetovanjem in na kakšen način je 
te pripombe upoštevalo. Če pripomb ni 
upoštevalo, to utemelji.

Or. en
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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 166
Umberto Guidoni

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2f črtano
Posvetovanja

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
pri pripravi tehničnega in tržnega kodeksa 
ter svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, upravljavce obratov in skladišč 
za UZP, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.
2. Vsi dokumenti in zapisniki zasedanj v 
zvezi z vprašanji iz odstavka 1 se objavijo.
3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin navede, kakšne pripombe je prejelo 
med posvetovanjem in na kakšen način je 
te pripombe upoštevalo. Če pripomb ni 
upoštevalo, to utemelji.

Or. en
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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 167
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 f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
pri pripravi tehničnega in tržnega kodeksa 
ter svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, upravljavce obratov in skladišč za 
UZP, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.

1. Pri izvajanju svojih nalog se Agencija 
obsežno in že na zgodnji stopnji ter na 
odprt in pregleden način posvetuje z vsemi 
ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti pri 
pripravi tehničnega in tržnega kodeksa ter 
svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, upravljavce obratov in skladišč za 
UZP, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlagane člene 2e, 2ea in 2eb. Ta predlog spremembe je namenjen 
prilagoditvi besedila novemu postopku.
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Predlog spremembe 168
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
pri pripravi tehničnega in tržnega kodeksa 
ter svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, upravljavce obratov in skladišč za 
UZP, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
o pripravi z omrežjem povezanega
tehničnega in tržnega kodeksa ter svojega 
letnega delovnega programa iz člena 2c(1) 
in (3). Posvetovanje vključuje dobavitelje, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
upravljavce obratov in skladišč za UZP, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.

Or. de

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je bolj poudariti vključitev udeležencev na trgu.

Predlog spremembe 169
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
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vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
pri pripravi tehničnega in tržnega kodeksa 
ter svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, upravljavce distribucijskega 
omrežja, upravljavce obratov in skladišč 
za UZP, vključno z ustreznimi 
(industrijskimi) združenji, tehničnimi 
organi in združenji zainteresiranih strani.

organizacijami, ki zastopajo uporabnike 
omrežja, zlasti pri pripravi postopkovnih 
pravil za posvetovanja, tehničnega in 
tržnega kodeksa ter svojega letnega 
delovnega programa iz člena 2c(1) in (3).

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost posvetovanja je odvisna od ustreznih pravil in postopkov. Pomembno je tudi, da 
zapisnik posvetovanja izraža prispevke vseh udeležencev ter izmenjavo mnenj med evropskim 
omrežjem upravljavcev prenosnega omrežja (ENTSO) in predstavniki uporabnikov omrežja. 
Zato morajo zapisnik jasno potrditi vsi udeleženci, preden ga sprejme ENTSO na podlagi 
določb iz člena 2f(3).

Predlog spremembe 170
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način posvetuje z 
vsemi ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti 
pri pripravi tehničnega in tržnega kodeksa 
ter svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, trgovce, upravljavce 
distribucijskega omrežja, upravljavce 
obratov in skladišč za UZP, vključno z 
ustreznimi (industrijskimi) združenji, 
tehničnimi organi in združenji 

1. Pri izvajanju svojih nalog se Agencija 
obsežno in že na zgodnji stopnji ter na 
odprt in pregleden način posvetuje z vsemi 
ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti pri 
pripravi tehničnega in tržnega kodeksa ter 
svojega letnega delovnega programa iz 
člena 2c(1) in (3). Posvetovanje vključuje 
dobavitelje, odjemalce, uporabnike 
omrežja, trgovce, upravljavce 
distribucijskega omrežja, upravljavce 
obratov in skladišč za UZP, vključno z 
ustreznimi (industrijskimi) združenji, 
tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani.
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zainteresiranih strani.

Če poleg tega ta posvetovanja 
obravnavajo vprašanja, ki vplivajo na 
prodajo, trgovino ali prenos plina med 
upravljavci prenosnega omrežja, 
Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin posebej 
upošteva prispevke tistih udeležencev na 
trgu in njihovih zadevnih industrijskih 
združenj, ki pogosto vlagajo ponudbe za in 
uporabljajo čezmejne zmogljivosti 
prenosa.

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili razvoj bolj integriranega trga, je pomembno, da se v primeru vprašanj, 
povezanih s čezmejno zmogljivostjo prenosa, neposredno upoštevajo stališča tistih 
udeležencev na trgu, ki pogosto povprašujejo po tej zmogljivosti ali jo uporabljajo, ker lahko 
spremembe vplivajo na njihovo poslovanje.

Predlog spremembe 171
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Posvetovanja iz prvega odstavka so 
namenjena vključevanju interesov vseh 
zainteresiranih strani v postopek 
odločanja.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci prenosnega omrežja se zaradi svojega monopolnega položaja običajno ne 
pogajajo s svojimi strankami, uporabniki omrežja. Za preprečitev, da bi upravljavci 
prenosnega omrežja obveščali uporabnike omrežja, ne da bi se posvetovali z njimi, je zaradi 
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učinkovitosti ustrezno opredeliti cilj posvetovanj.

Predlog spremembe 172
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 f – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega 
kodeksa iz člena 2c(1) in (3) Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin navede, kakšne pripombe je prejelo
med posvetovanjem in na kakšen način je 
te pripombe upoštevalo. Če pripomb ni 
upoštevalo, to utemelji.

3. Pred sprejetjem smernic in kodeksov 
Agencija navede, kakšne pripombe je 
prejela med posvetovanjem in na kakšen 
način je te pripombe upoštevala. Če 
pripomb ni upoštevala, to utemelji.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 173
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter tehničnega in tržnega kodeksa 
iz člena 2c(1) in (3) Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
navede, kakšne pripombe je prejelo med 

3. Pred sprejetjem letnega delovnega 
programa ter z omrežjem povezanega 
tehničnega in tržnega kodeksa iz 
člena 2c(1) in (3) Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
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posvetovanjem in na kakšen način je te 
pripombe upoštevalo. Če pripomb ni 
upoštevalo, to utemelji.

navede, kakšne pripombe je prejelo med 
posvetovanjem in na kakšen način je te 
pripombe upoštevalo. Če pripomb ni 
upoštevalo, to utemelji.

Or. de

Obrazložitev

Tudi v tem primeru je treba pristojnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega 
omrežja omejiti na zadeve, povezane z omrežjem.

Predlog spremembe 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin iz členov 2a do 
2h, krijejo upravljavci prenosnega 
omrežja in se upoštevajo pri izračunu 
tarif.

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin iz členov 2a do 
2h, krije splošni proračun Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi novo vstavljenih členov od 2a do 2h naj bi se vzpostavila nova struktura, ki jo je 
treba financirati. Ker bo novo omrežje povezano na ravni EU, ga je treba financirati iz 
proračuna EU. Financiranje s tarifami ne bi omogočalo nadzora nad stroški in nenazadnje 
niti ocene nove strukture.
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Predlog spremembe 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin iz členov 2a do 
2h, krijejo upravljavci prenosnega omrežja 
in se upoštevajo pri izračunu tarif.

Stroške, povezane z dejavnostmi 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin iz členov 2a do 
2h, krijejo upravljavci prenosnega omrežja 
in se upoštevajo pri izračunu tarif. 
Regulativni organi te stroške potrdijo le, 
če so razumni in sorazmerni.

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti je treba položaj, v katerem bi zaradi neučinkovitosti te organizacije trpeli evropski 
potrošniki.

Predlog spremembe 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2h črtano
Regionalno sodelovanje upravljavcev 

prenosnih omrežij
1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni naložbeni načrt in 
na podlagi tega načrta se lahko odločajo 
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glede naložb.
Regionalni naložbeni načrt ne sme biti v 
nasprotju z 10-letnim naložbenim 
načrtom iz člena 2c(1)(c).
2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave.
3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za 
sodelovanje, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).
V ta namen se lahko Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin in Agencijo.

Or. en

Obrazložitev

Evropska pravila upravljavcem prenosnega omrežja ne preprečujejo, da bi presegli 
minimalne zahteve ali vzpostavili tesno sodelovanje s sosedi. Opredelitev regionalnih območij 
bo neizogibno povzročila okrepitev regionalnih trgov in nove „meje“ znotraj Evrope. To ni 
razumno. V medsebojno povezanem sistemu je treba zanesljivost in čezmejne tokove dejansko 
obravnavati globalno, kot je v svojem nedavnem poročilu o zadostnosti iz januarja 2008 
priznala Zveza za koordinacijo prenosa električne energije (UCTE).

Predlog spremembe 177
Miloslav Ransdorf

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

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni naložbeni načrt in 
na podlagi tega načrta se lahko odločajo 
glede naložb.

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni načrt za razvoj 
omrežja in na podlagi tega načrta se lahko 
odločajo glede naložb.

Regionalni naložbeni načrt ne sme biti v 
nasprotju z 10-letnim naložbenim načrtom 
iz člena 2c(1)(c).

Regionalni načrt za razvoj omrežja ne sme 
biti v nasprotju z 10-letnim načrtom za 
razvoj omrežja iz člena 2c(1)(c).

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na načrt za razvoj omrežja natančneje izraža pričakovani postopek.

Predlog spremembe 178
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni naložbeni načrt in 
na podlagi tega načrta se lahko odločajo 
glede naložb.

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni načrt za razvoj 
omrežja.

Regionalni naložbeni načrt ne sme biti v 
nasprotju z 10-letnim naložbenim načrtom 
iz člena 2c(1)(c).

Regionalni načrt za razvoj omrežja ne sme 
biti v nasprotju z 10-letnim načrtom za 
razvoj omrežja iz člena 2c(1)(c).

Or. de
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Obrazložitev

Upravljavci omrežja so vezani na zahteve nacionalnih regulativnih organov. Zato Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja ne more sprejemati sklepov, ki so zavezujoči za 
njegove člane. V uredbi je treba uporabiti enako terminologijo kot v direktivi o plinu. V njej 
se ne uporablja naložbeni načrt, ampak načrt za razvoj omrežja.

Predlog spremembe 179
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni naložbeni načrt in 
na podlagi tega načrta se lahko odločajo 
glede naložb.

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni načrt za razvoj 
omrežja in na podlagi tega načrta se lahko 
odločajo glede naložb.

Regionalni naložbeni načrt ne sme biti v 
nasprotju z 10-letnim naložbenim načrtom 
iz člena 2c(1)(c).

Regionalni načrt za razvoj omrežja ne sme
biti v nasprotju z 10-letnim načrtom za 
razvoj omrežja iz člena 2c(1)(c).

Or. de

Obrazložitev

Tudi v tem primeru je treba pristojnosti Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega 
omrežja omejiti na zadeve, povezane z omrežjem.

Predlog spremembe 180
Giles Chichester

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

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti objavijo regionalni naložbeni načrt in 
na podlagi tega načrta se lahko odločajo 
glede naložb.

1. Upravljavci prenosnega omrežja znotraj 
Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vzpostavijo 
regionalno sodelovanje, da bi prispevali k 
nalogam iz člena 2c(1). Zlasti vsaki dve 
leti upravljavci prenosnega omrežja za 
plin objavijo regionalni naložbeni načrt in 
na podlagi tega načrta se lahko odločajo 
glede naložb.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančneje pojasni, kdo je odgovoren za objavo naložbenega načrta.

Predlog spremembe 181
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru regionalnega sodelovanja si 
upravljavci prenosnega omrežja skupaj z 
upravljavci vozlišč in skladišč prizadevajo 
za vzpostavitev tržno usmerjenih in 
usklajenih regionalnih režimov izravnave.

Or. en

Obrazložitev

Regionalno sodelovanje ne zajema le upravljavcev prenosnega omrežja, ampak vključuje tudi 
upravljavce obratov, vozlišč in skladišč za UZP. Upravljavci vozlišč imajo pomembno vlogo 
pri organizaciji regionalnega izravnalnega trga. Če je torej regionalno sodelovanje omejeno 
le na upravljavce prenosnega omrežja, obstaja nevarnost, da se tisti deli vrednostne verige 
zemeljskega plina ne upoštevajo ustrezno.
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Predlog spremembe 182
Danutė Budreikaitė

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Regionalni naložbeni načrt mora 
predvideti povezavo med kraji energetskih 
otokov in načrti prenosnih omrežij plina v 
EU.

Or. lt

Obrazložitev

Cilj vzpostavljanja regionalnega sodelovanja vključuje tudi povezovanje energetskih otokov v 
EU.

Predlog spremembe 183
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave.

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo upravljanje zmogljivosti,
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
preglednih in nediskriminatornih 
mehanizmov, integracijo mehanizmov 
izravnave pri prenosu plina čez omrežja 
različnih upravljavcev prenosnega 
omrežja v regiji ter spodbujanje razvoja 
izmenjave energije. To nalogo lahko 
opravlja subjekt ali organ, ustanovljen za 
izvajanje ene ali več nalog, ki se običajno 
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dodelijo upravljavcu prenosnega omrežja, 
za katere veljajo zahteve te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen te spremembe je večja jasnost in zagotovitev, da so za regionalno sodelovanje 
odgovorni upravljavci prenosnega omrežja ali ustrezen subjekt ali organ za izvajanje ene ali 
več nalog, ki se običajno dodelijo upravljavcu prenosnega omrežja. Upravljavci prenosnega 
omrežja v regiji so odgovorni za optimalno upravljanje zmogljivosti, dodeljevanje čezmejnih 
zmogljivosti in integracijo mehanizmov izravnave, kadar pošiljatelj želi plin prenašati skozi 
različna omrežja.

Predlog spremembe 184
Teresa Riera Madurell

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave.

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, ki 
dopolnjujejo imenovanje regionalnih 
neodvisnih upravljavcev omrežja, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave.

Z vsemi povezovalnimi vodi in podobno 
infrastrukturo ne glede na njihov režim 
ločevanja upravlja regionalni neodvisni 
upravljavec omrežja. Ti regionalni 
neodvisni upravljavci omrežja lahko 
upravljajo z enim ali več povezovalnimi 
plinovodi iz iste ali različnih strani meje 
brez omejitve obsega omrežja, s katerim 
upravljajo.

Or. en
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Obrazložitev

Regionalni neodvisni upravljavci omrežja zagotavljajo nediskriminatorno upravljanje z 
najbolj občutljivo infrastrukturo za razvoj notranjega trga in so odličen instrument za 
poenostavitev trgovanja na dolge razdalje.

Predlog spremembe 185
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave in rezervne 
električne energije.

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih ali eksplicitnih dražb, o čemer 
se skupaj odločajo zadevni upravljavci 
prenosnega omrežja, ter integracijo 
mehanizmov izravnave in rezervne 
električne energije.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so implicitne dražbe ekonomsko učinkovito orodje za dodeljevanje čezmejnih 
zmogljivosti, niso vedno primerne, ker niso prilagojene regionalnim energetskim trgom, 
nastajajočim v procesu liberalizacije, in dolgoročno (na mesečni ali letni osnovi) ne 
zagotavljajo ustrezne ravni čezmejnega prenosa plina.

Predlog spremembe 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
implicitnih dražb ter integracijo 
mehanizmov izravnave.

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
spodbujajo operativne dogovore, da 
zagotovijo optimalno upravljanje omrežja 
in spodbudijo razvoj izmenjave energije, 
dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti prek 
dražb ter integracijo mehanizmov 
izravnave.

Or. ro

Obrazložitev

Gre za izogibanje razlagam, ki bi omejevale svobodno konkurenco.

Predlog spremembe 187
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravljavci prenosnega omrežja čim 
bolj povečajo čezmejne zmogljivosti, ki jih 
zagotavljajo trgu, ter omogočijo 
usklajevanje pravil za dodeljevanje in 
prekinitev zmogljivosti na obeh straneh 
meje, hkrati pa zagotovijo, da med 
uporabniki omrežja ni diskriminacije.

Or. en

Obrazložitev

Izrecneje je treba določiti obveznosti upravljavcev prenosnega omrežja, da se čim bolj 
povečajo razpoložljive čezmejne zmogljivosti. Upravljavci prenosnega omrežja ne smejo 
razlikovati med dobavitelji v tem procesu.



AM\717804SL.doc 21/84 PE404.708v01-00

SL

Predlog spremembe 188
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za 
sodelovanje, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2). 

črtano

V ta namen se lahko Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin in Agencijo.“

Or. en

Obrazložitev

Regionalni trgi morajo biti prvi korak k popolnoma integriranemu evropskemu trgu, pri 
čemer jih Evropska komisija ne sme geografsko opredeljevati.

Predlog spremembe 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za 
sodelovanje, lahko določi Komisija. 
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 

črtano
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regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2). 
V ta namen se lahko Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin in Agencijo.

Or. de

Obrazložitev

Regionalno sodelovanje se organizira znotraj omrežja. Kako poteka sodelovanje in na kateri 
organizacijski ravni se zagotovi, je treba določiti v pravilniku omrežja. Nepotrebno in 
nesmotrno je, da bi to določila Komisija.

Predlog spremembe 190
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Navedeni ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(2). 

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Navedeni ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(2). 

V ta namen se lahko Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin in Agencijo.

V ta namen se Komisija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin, Evropskim 
omrežjem uporabnikov prenosnega 
omrežja in Agencijo.

Or. de

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja/Evropsko omrežje uporabnikov 
prenosnega omrežja je na splošno vključeno v pripravo direktiv, ker lahko prispeva praktične 
gospodarske izkušnje glede vzpostavitve, upravljanja in uporabe omrežij.
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Predlog spremembe 191
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Navedeni ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(2).

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Pri tem mora 
Komisija upoštevati obstoj energetskih
otokov v Uniji in razmere v regijah, ki so 
težko dostopne in v katerih je treba razviti 
povezave s prenosnim omrežjem plina. 
Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14(2).

Or. ro

Obrazložitev

Kadar Komisija določa geografska območja, mora upoštevati trenutno stanje prenosnih 
omrežij ter dejanske možnosti za medsebojno povezovanje in razvoj povezav med temi 
območji.

Predlog spremembe 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Navedeni ukrep za 

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija, vendar le po 
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spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(2).

posvetovanju z državami članicami, 
vključenimi v to območje. Navedeni ukrep 
za spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(2).

Or. ro

Obrazložitev

Države članice same najbolje poznajo lastne zmogljivosti in možnosti za sodelovanje, da se 
upoštevajo trenutne razmere, proizvodne zmogljivosti in potrebe sosednjih držav po oskrbi s 
plinom.

Predlog spremembe 193
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 3(1) se pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim:
1. Tarife ali metodologije za izračun 
tarif, ki jih uporabljajo upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci obratov 
za UZP so v skladu s členom 25(2) 
Direktive 2003/55/ES potrjene s strani 
regulativnih organov, ter tarife, 
objavljene v skladu s členom 18(1) 
Direktive, morajo biti pregledne, 
upoštevati morajo potrebo po celovitosti 
omrežja in njegovi izboljšavi ter 
odražati dejansko nastale stroške, v 
kolikor taki stroški ustrezajo stroškom, 
ki jih ima učinkovit in strukturno 
primerljiv omrežni operater, in so 
pregledni, vključno z ustrezno 
donosnostjo naložb [...]. Tarife ali 
metodologije za izračun tarif se 
uporabljajo na nediskriminatoren način.
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Or. en

(Spreminja sedanji člen 3, odstavek 1, Uredbe št. 1775/2005)

Obrazložitev

Sedanje določbe iz člena 3 o primerjalni analizi tarif v primerih učinkovite konkurence med 
plinovodi so pri več prenosnih omrežjih po Evropi povzročile tarife, ki ne temeljijo na 
stroških. Negativni vpliv na potrošnike plina v obliki višjih stroškov omrežja ali cen energije 
je težko določiti, vendar naj bi bil precejšen.

Predlog spremembe 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 3(1) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„1. Tarife ali metodologije za izračun 
tarif, ki jih uporabljajo upravljavci 
prenosnih omrežij, upravljavci obratov 
ali skladišč za UZP so v skladu s 
členom 25(2) Direktive 2003/55/ES 
potrjene s strani regulativnih organov, 
ter tarife, objavljene v skladu s 
členom 18(1) Direktive, morajo biti 
pregledne, upoštevati morajo potrebo po 
celovitosti omrežja in njegovi izboljšavi 
ter odražati dejansko nastale stroške, v 
kolikor taki stroški ustrezajo stroškom, 
ki jih ima učinkovit in strukturno 
primerljiv omrežni operater, in so 
pregledni, vključno z ustrezno 
donosnostjo naložb [...]. Tarife ali 
metodologije za izračun tarif se uskladijo 
in uporabljajo na nediskriminatoren 
način.“

Or. en
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(Dodaja nekaj besed na začetku in koncu ter izpušča nekatere besede na koncu člena 3(1)(1) 
Uredbe št. 1775/2005.)

Obrazložitev

Sedanje določbe o primerjalni analizi tarif v primerih učinkovite konkurence med plinovodi 
so pri več prenosnih omrežjih po Evropi povzročile razvoj tarif, ki ne temeljijo na stroških. 
Negativni vpliv na potrošnike plina v obliki višjih stroškov omrežja ali cen energije je verjetno 
precejšen. Zato se predlaga opredelitev pristopa na podlagi stroškov kot edine metodologije 
za tarife, ki se uporablja za storitve prenosa, skladiščenja in storitev v zvezi z UZP.

Predlog spremembe 195
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 3(1) se pododstavek 3 
nadomesti z naslednjim:
Tarife ali metodologije za izračun tarif
spodbujajo učinkovito trgovanje s 
plinom in konkurenco, istočasno pa 
preprečujejo navzkrižno 
subvencioniranje med uporabniki 
omrežij in zagotavljajo spodbude za 
naložbe ter vzdržujejo ali vzpostavljajo 
usklajenost obratovanja med prenosnimi 
omrežji. To lahko zajema posebno 
zakonodajno obravnavo novih naložb.

Or. en

(V člen 3(1)(3) Uredbe št. 1775/2005 se vključi dodatno besedilo.)

Obrazložitev

Sedanje določbe iz člena 3 o primerjalni analizi tarif v primerih učinkovite konkurence med 
plinovodi so pri več prenosnih omrežjih po Evropi povzročile razvoj tarif, ki ne temeljijo na 
stroških. Negativni vpliv na potrošnike plina v obliki višjih stroškov omrežja ali cen energije 
je težko določiti, vendar naj bi bil precejšen.
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Predlog spremembe 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 3(1) se tretji pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Tarife ali metodologije za izračun tarif
spodbujajo učinkovito trgovanje s 
plinom in konkurenco, istočasno pa 
preprečujejo navzkrižno 
subvencioniranje med uporabniki 
omrežij in zagotavljajo spodbude za 
naložbe ter vzdržujejo ali vzpostavljajo 
usklajenost obratovanja med prenosnimi 
omrežji. To lahko zajema posebno 
zakonodajno obravnavo novih naložb.“

Or. en

(Na koncu člena 3(1)(3) Uredbe št. 1775/2005 se doda nekaj besed.)

Obrazložitev

Uporabi se lahko posebna zakonodajna obravnava novih naložb.

Predlog spremembe 197
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Tarife za uporabnike omrežja se določijo
ločeno in neodvisno glede na vstopno 
točko v prenosno omrežje ali izstopno 
točko iz prenosnega omrežja. Omrežnine

„Države članice se lahko odločijo, da se 
tarife za uporabnike omrežja določijo
ločeno in neodvisno glede na vstopno 
točko v prenosno omrežje ali izstopno 
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se ne obračunavajo na podlagi pogodbenih 
poti.“

“

točko iz prenosnega omrežja, omrežnine 
pa se ne obračunavajo na podlagi 
pogodbenih poti.“

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o vzpostavitvi tarif za vstopne in izstopne točke je treba prepustiti državam 
članicam. Vstopne in izstopne tarife imajo poleg pozitivnega učinka, da se lahko trguje s 
plinom, v večini primerov negativni učinek, ker ne izražajo ustrezno dejanskih stroškov 
prevoza. Poleg tega je pri določanju vstopnih in izstopnih tarif treba upoštevati tarifni sistem 
za distribucijsko omrežje, ki je v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Členu 3(1) se doda naslednji 
pododstavek 4a:
„Tarife ali metodologije za izračun tarif 
se uporabljajo na nediskriminatoren 
način in so pregledne.“

Or. en

(Členu 3(1), se doda peti pododstavek.)

Obrazložitev

Preglednost tarif in metodologije za izračun tarif je ključna za dobro delujoč notranji trg.
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Predlog spremembe 199
Eugenijus Maldeikis

Predlog resolucije – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Doda se naslednji člen 4 a:
„Člen 4a
Tehnično sodelovanje upravljavcev 
prenosnih omrežij s tretjimi državami
1. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo tehnično sodelovanje 
upravljavcev prenosnih omrežij z 
upravljavci v tretjih državah.
2. Če se pojavi neskladnost s pravili in 
kodeksi, ki jih je sprejela Agencija, 
nacionalni regulativni organ od Agencije 
zahteva pojasnilo.

Or. xm

Obrazložitev

Uredba ne opredeljuje natančno, kako se bo na tehnični ravni izvajalo sodelovanje z 
upravljavci prenosnih omrežij v tretjih državah.

Predlog spremembe 200
David Martin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 4 a – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovijo, da vsem uporabnikom 
omrežja brez diskriminacije nudijo storitve, 
ki ustrezajo tržnemu povpraševanju. Zlasti, 

(a) zagotovijo, da vsem uporabnikom 
omrežja brez diskriminacije nudijo storitve, 
ki ustrezajo tržnemu povpraševanju. Zlasti, 
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kadar upravljavec obrata za UZP ali 
skladišča ponuja enake storitve različnim 
odjemalcem, to počne pod enakimi 
pogodbenimi pogoji;

kadar upravljavec obrata za UZP ali 
skladišča hkrati ponuja enake storitve 
različnim odjemalcem, to počne pod 
enakimi pogodbenimi pogoji;

Or. en

Obrazložitev

Pogodbeni pogoji se s časom spreminjajo, zato je mogoče primerjati le pogoje za podobne 
storitve v določenem časovnem obdobju.

Predlog spremembe 201
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 4 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pogodbene omejitve na zahtevano 
najmanjšo velikost zmogljivosti obratov za 
UZP in skladišč se utemeljijo na podlagi 
tehničnih omejitev in omogočajo manjšim 
uporabnikom skladišč dostop do storitev 
skladiščenja.

5. Pogodbene omejitve na zahtevano 
najmanjšo velikost zmogljivosti obratov za 
UZP in skladišč se utemeljijo na podlagi 
tehničnih omejitev in omogočajo manjšim 
uporabnikom skladišč dostop do storitev 
skladiščenja. Pogoje v zvezi z jamstvi glede 
kreditne sposobnosti je treba objaviti v 
Uradnem listu ter posredovati Komisiji in 
Agenciji s prošnjo za mnenje. Komisija in 
Agencija svoje mnenje sporočita v 
tridesetih dneh.

Or. ro

Obrazložitev

Načeli preglednosti in nediskriminacije zagotavljata enake pogoje za vse izvajalce ter 
varujeta interese potrošnikov.



AM\717804SL.doc 31/84 PE404.708v01-00

SL

Predlog spremembe 202
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 4 a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Upravljavci obratov, ki se izvzamejo 
na podlagi člena 22 Direktive 2003/55/ES, 
za zmogljivosti, do katerih prosto 
dostopajo tretje stranke, in storitve, ki jih 
morajo zagotavljati tretjim strankam:
(a) objavijo zadevne informacije, zlasti 
podatke o uporabi in razpoložljivosti 
storitev v časovnem okviru, ki je združljiv 
z razumnimi tržnimi potrebami
uporabnikov skladišč in obratov za UZP.
(b) objavijo zadevne pogoje, ki se 
uporabljajo, in tehnične informacije, na 
podlagi katerih si uporabniki UZP 
zagotovijo učinkovit dostop do obrata za 
UZP.
(c) ponujajo neizkoriščene zmogljivosti 
obrata za UZP v časovnem okviru, ki je 
združljiv z razumnimi tržnimi potrebami 
uporabnikov obratov za UZP.

Or. en

Obrazložitev

Pri vseh obstoječih obratih za UZP (ki jih je trinajst) razen enega obstaja zakonsko določen 
dostop tretjih strank. Vendar večina novih projektov (novi obrati ali širjenje starih) zahteva 
izvzetje iz režima dostopa tretjih strank na podlagi člena 22 Direktive 2003/55/ES o plinu. Do 
zdaj se ni zavrnila nobena zahteva za izvzetje. Zato morajo nekatere minimalne zahteve veljati 
tudi za izvzete obrate za storitve, ki jih morajo zagotavljati tretjim strankam, v skladu s pogoji 
za to izvzetje.
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Predlog spremembe 203
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V členu 5 se odstavek 2(a) nadomesti 
z naslednjim besedilom:
„(a) zagotavljajo ustrezne ekonomske 
signale za učinkovito in največjo možno 
izrabo tehnične zmogljivosti ter 
spodbujajo naložbe v novo 
infrastrukturo in čezmejno trgovanje s 
plinom.“

Or. en

(Ta predlog spremembe v sedanji člen 5(2)(a) 3 Uredbe št. 1775/2005 vključuje dodatno 
besedilo.)

Obrazložitev

Dostop do transportne zmogljivosti ter s tem uporaba ustreznih mehanizmov za dodeljevanje 
zmogljivosti in postopkov upravljanja prezasedenosti, ki zagotavljajo učinkovito uporabo 
obstoječe infrastrukture, sta bistvena za razvoj enotnega evropskega trga s plinom. Člen 5 je 
treba spremeniti, tako da se vključi čezmejna razsežnost mehanizmov za dodeljevanje 
zmogljivosti in postopkov upravljanja prezasedenosti.

Predlog spremembe 204
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Upravljavci prenosnega omrežja 
izvajajo in objavljajo nediskriminatorne in 
pregledne postopke razrešitve 

„3. Upravljavci prenosnega omrežja 
izvajajo in objavljajo nediskriminatorne in 
pregledne postopke razrešitve 
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prezasedenosti, ki temeljijo na naslednjih 
načelih:

prezasedenosti, ki omogočajo čezmejno 
trgovanje s plinom in temeljijo na 
naslednjih načelih:

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

(a) za preprečevanje pogodbene 
prezasedenosti upravljavec prenosnega 
omrežja ponudi neizkoriščeno zmogljivost 
na primarnem trgu, in sicer vsaj en dan 
vnaprej;“

(b) uporabniki omrežja, ki želijo ponovno 
prodati ali dati v podzakup neizkoriščeno 
pogodbeno zmogljivost na sekundarnem 
trgu, imajo pravico to storiti. Države 
članice lahko v tem primeru od 
uporabnikov omrežja zahtevajo 
posredovanje obvestila ali informacij 
upravljavcu prenosnega omrežja.“

Or. en

Obrazložitev

Dostop do transportne zmogljivosti ter s tem uporaba ustreznih mehanizmov za dodeljevanje 
zmogljivosti in postopkov upravljanja prezasedenosti, ki zagotavljajo učinkovito uporabo 
obstoječe infrastrukture, sta bistvena za razvoj enotnega evropskega trga s plinom. Člen 5 je 
treba spremeniti, tako da se vključi čezmejna razsežnost mehanizmov za dodeljevanje 
zmogljivosti in postopkov upravljanja prezasedenosti.

Predlog spremembe 205
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – podtočka b
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) v primeru pogodbene prezasedenosti 
upravljavec prenosnega omrežja ponudi 
neizkoriščeno zmogljivost na primarnem 
trgu, in sicer vsaj en dan vnaprej in kot 
prekinljivo zmogljivost, ob upoštevanju 
načel nediskriminacije in svobodne 
konkurence;
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Or. ro

Obrazložitev

Načeli preglednosti in nediskriminacije zagotavljata enake pogoje za vse izvajalce ter 
varujeta interese potrošnikov.

Predlog spremembe 206
Dominique Vlasto

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) v primeru pogodbene prezasedenosti 
upravljavec prenosnega omrežja ponudi 
neizkoriščeno zmogljivost na primarnem 
trgu, in sicer vsaj en dan vnaprej in kot 
prekinljivo zmogljivost, če to ne ovira 
izvajanja dolgoročnih pogodb o dobavi;

Or. fr

Obrazložitev

Pri pripravi pravil o razreševanju prezasedenosti je treba upoštevati obveznosti, ki jim imajo 
prevozniki do končnih porabnikov, in zanesljivost oskrbe (obstoj dolgoročnih pogodb o 
dobavi).

Predlog spremembe 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka b a) (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V člen 5 se doda naslednji odstavek:
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„3a. Če ostane zmogljivost, dodeljena z 
obstoječimi pogodbami o prenosu, 
neizkoriščena in če nastopi pogodbena 
prezasedenost, velja odstavek 3, razen če 
to ne krši zahtev obstoječih pogodb o 
prenosu. Če bi to pomenilo kršitev 
obstoječih pogodb o prenosu, upravljavci 
prenosnih omrežij po posvetovanju s 
pristojnimi organi uporabniku omrežja 
predložijo prošnjo za uporabo 
neizkoriščene zmogljivosti na 
sekundarnem trgu v skladu z 
odstavkom 3.“

Or. en

Obrazložitev

Ponovno vstavlja določbo, ki je bila črtana iz Uredbe št. 1775/2005.

Predlog spremembe 208
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6. Upravljavci prenosnega omrežja redno 
ocenjujejo tržno povpraševanje za nove 
naložbe. Pri načrtovanju novih naložb 
upravljavci prenosnega omrežja ocenijo 
tržno povpraševanje.“

„6. Upravljavci prenosnega omrežja redno 
ocenjujejo tržno povpraševanje za nove 
naložbe. Pri načrtovanju novih naložb 
upravljavci prenosnega omrežja ocenijo 
tržno povpraševanje in upoštevajo merila 
za varnost oskrbe.“

Or. en

Obrazložitev

Tržno povpraševanje ne sme biti edino merilo, ki se upošteva pri načrtovanju novih naložb. 
Varnost oskrbe je ključno vprašanje in ni je mogoče zagotoviti, če se infrastruktura načrtuje 
le z namenom izpolnjevanja povpraševanja, vendar se ne upošteva na primer primer napake 
pri infrastrukturi za prenos.
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Predlog spremembe 209
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka d a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Doda se naslednji odstavek 6a:
„(6a) V primeru dolgoročne fizične 
prezasedenosti upravljavci prenosnega 
omrežja odpravijo prezasedenost tako, da
obstoječo zmogljivost razširijo z novo 
zmogljivostjo na podlagi tržnega 
povpraševanja. Za oceno tržnega 
povpraševanja upravljavci prenosnega 
omrežja izvedejo odprti razpisni 
postopek.“

Or. de

Obrazložitev

Novi člen 5(7) določa, da obveznost upravljavcev prenosnega omrežja glede upravljanja 
prezasedenosti vključuje tudi odpravljanje dolgoročne prezasedenosti z naložbami v novo 
infrastrukturo v skladu s tržnim povpraševanjem, ki se določi z odprtim razpisnim postopkom 
(da se ugotovi povpraševanje na trgu in po potrebi čim bolj pregledno in nediskriminacijsko 
dodeli zmogljivost ali omogoči dostop tretjim strankam). Upravljavci prenosnega omrežja 
morajo izvesti odprti razpisni postopek.

Predlog spremembe 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka d a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Doda se odstavek 6a:
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„6a. V primeru dolgotrajne fizične 
prezasedenosti upravljavci prenosnega 
omrežja izvajajo upravljanje dolgotrajne 
prezasedenosti, pri čemer prezasedenost 
odpravijo z dodajanjem novih zmogljivosti 
glede na tržno povpraševanje. Za oceno 
tržnega povpraševanja upravljavci 
prenosnega omrežja izvajajo odprte 
razpisne postopke.“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe določa, da mora upravljanje dolgotrajne prezasedenosti s strani 
upravljavcev prenosnega omrežja vključevati odgovornost za odpravljanje dolgotrajne 
prezasedenosti z vlaganjem v novo infrastrukturo v skladu s tržnim povpraševanjem, 
ugotovljenim med odprtimi razpisnimi postopki. Upravljavci prenosnih omrežij so odgovorni 
za izvajanje teh postopkov.

Predlog spremembe 211
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka d a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Doda se odstavek 6a:
„6a. Za preprečevanje dolgotrajne fizične 
prezasedenosti upravljavci prenosnega 
omrežja izvajajo upravljanje dolgotrajne 
prezasedenosti, pri čemer prezasedenost 
odpravijo z dodajanjem novih zmogljivosti 
glede na tržno povpraševanje.“

Or. en

(Ta predlog spremembe v sedanji člen 5 Uredbe št. 1775/2005 vključuje nov pododstavek.)

Obrazložitev

Novi odstavek 6(a) v členu 5 določa, da mora upravljanje dolgotrajne prezasedenosti s strani 
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upravljavcev prenosnega omrežja vključevati odgovornost za odpravljanje dolgotrajne 
prezasedenosti z vlaganjem v novo infrastrukturo v skladu s tržnim povpraševanjem, 
ugotovljenim med odprtimi razpisnimi postopki. Upravljavci prenosnih omrežij so odgovorni 
za izvajanje teh postopkov.

Predlog spremembe 212
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 – točka d b (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) Doda se naslednji odstavek 6b:
„6b. Nacionalni regulativni organi 
spremljajo upravljanje prezasedenosti v 
okviru nacionalnih plinskih omrežij in 
povezovalnih plinovodov. 
Upravljavci prenosnih omrežij predložijo 
svoje postopke upravljanja prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti, v 
odobritev nacionalnim regulativnim 
organom. Nacionalni regulativni organi 
lahko zahtevajo spremembo teh pravil, 
preden jih odobrijo.“

Or. en

(Ta predlog spremembe v sedanji člen 5 Uredbe št. 1775/2005 vključuje nov pododstavek.)

Obrazložitev

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja je treba v Uredbi št. 1775/2005 jasno določiti uradno 
odobritev postopkov upravljanja prezasedenosti.
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Predlog spremembe 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeležencem na trgu je na voljo 
največja možna zmogljivost skladišča in 
obrata za UZP ob upoštevanju celovitosti 
omrežja in njegovega obratovanja.

1. Udeležencem na trgu je na voljo 
največja možna zmogljivost skladišča in 
obrata za UZP ob upoštevanju celovitosti 
omrežja in njegovega obratovanja, ki 
temelji na predhodno reguliranem 
dostopu do vseh skladišč za plin v EU, pri 
čemer se upoštevajo geološke posebnosti 
skladišč in večnamenske funkcije 
shranjevanja kot sta varnost oskrbe in 
pospeševanje trga.

Or. en

Obrazložitev

Reguliran dostop do skladišč je bistven za zagotovitev solidarnosti med državami članicami, 
kar zadeva plin, ter za delovanje trga; za zagotovitev pregledne in varne uporabe zmogljivosti 
za skladiščenje v EU bodo regulatorji EU predhodno določili natančna pravila za dostop do 
teh skladišč, pri čemer bodo ustrezno upoštevali kompleksnost objekta – geološke lastnosti 
različnih skladišč in kompromis med varnostjo oskrbe in pospeševanjem trga.

Predlog spremembe 214
Dominique Vlasto

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 5 a – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi upoštevajo celovitost zadevnega 
sistema in zanesljivost oskrbe.

Or. fr
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Obrazložitev

V skladu z načelom, ki ga določajo smernice v zvezi z načeli za razreševanje prezasedenosti 
pri prenosnih omrežjih, je treba pri pripravi pravil za razreševanje prezasedenosti upoštevati 
obveznosti, ki jih imajo prevozniki do končnih porabnikov, in fizične posebnosti 
infrastrukture.

Predlog spremembe 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vstavi se naslednji odstavek 4a:
4a. Če upravljavec prenosnega omrežja 
meni, da zaradi zaupnosti ne sme objaviti 
vseh zahtevanih podatkov, prosi pristojne 
organe za dovoljenje, da omeji objavo v 
zvezi z zadevno točko ali zadevnimi 
točkami.
Pristojni organi dajo oz. zavrnejo 
dovoljenje za vsak primer posebej, pri 
čemer upoštevajo zlasti potrebo po 
spoštovanju upravičene poslovne tajnosti 
in cilj oblikovanja konkurenčnega 
notranjega trga s plinom. Če je dovoljenje 
dano, se razpoložljive zmogljivosti objavijo 
brez navedbe numeričnih podatkov, ki bi 
bili v nasprotju z zaupnostjo.
Dovoljenja iz tega odstavka se ne dajo, če 
so najmanj trije uporabniki omrežja 
pogodbeno zakupili zmogljivost v isti 
točki.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno vstavlja določbo, ki je bila črtana iz uredbe 1775/2005.



AM\717804SL.doc 41/84 PE404.708v01-00

SL

Predlog spremembe 216
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) odstavek 5 se črta; črtano

Or. de

Obrazložitev

Pravilo „3-minus“ (prim. predlog spremembe člena 6a(2)) je potrebno tudi za omrežje, kar 
pomeni, da mora biti ustrezna ureditev vključena tudi v členu 6, zato je treba ponovno 
vključiti člen 6(5), ki naj bi ga v skladu s predlogom Komisije črtali.

Predlog spremembe 217
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 5 se črta; črtano

Or. en

Obrazložitev

Obvezno je, da se pravilo „3-Minus“ (glej čl. 6a(2)) uporablja tudi za območje omrežja. 
Črtanje člena 6(5) je treba preklicati, ker bi to imelo negativne posledice: gospodarsko 
občutljive informacije bi bile dostopne drugim udeležencem na trgu. V regijah z manj kot 
tremi uporabniki lahko udeleženci na trgu spremljajo nakupne in prodajne postavke ter bi 
lahko prilagajali cene. Potrebno je ravnovesje med potrebami po preglednosti in zaupnosti.
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Predlog spremembe 218
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) odstavek 5 se črta; črtano

Or. de

Obrazložitev

Do zdaj veljavno pravilo „3-minus“ je treba ohraniti. Pravica posameznega uporabnika 
prenosnega omrežja in skladišč do zaupne obravnave njegovih podatkov (npr. prenesene 
količine) se ne sme omejiti tako, da bi se lahko sklepalo o njegovem obnašanju na trgu. 
Upravljavec prenosnega omrežja mora poskrbeti, da so podatki, ki vključujejo takšne 
informacije, po potrebi na voljo pristojnemu regulativnemu organu.

Predlog spremembe 219
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka b a) (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Odstavek 5 se nadomesti z 
naslednjim:
Uporabniki omrežja lahko zahtevajo, da 
upravljavec prenosnega omrežja 
[...]zaradi zaupnosti ne objavi takšnih 
podatkov v skladu s stavkom 1, z objavo 
katerih bi bili kršeni poklicna in poslovna 
tajnost uporabnikov omrežja. V tem 
primeru upravljavec prenosnega omrežja 
prosi pristojni organ za dovoljenje, da 
omeji objavo v zvezi z zadevnimi točkami 
ali zadevno točko,



AM\717804SL.doc 43/84 PE404.708v01-00

SL

Pristojni organ da ali zavrne dovoljenje 
za vsak primer posebej, pri čemer mora
upoštevati zlasti potrebo po spoštovanju 
upravičene poslovne tajnosti in javni 
interes za objavo. Če je dovoljenje dano, 
se razpoložljive zmogljivosti objavijo 
brez navedbe numeričnih podatkov, ki 
bi bili v nasprotju z zaupnostjo.
Dovoljenja iz tega odstavka se ne dajo, 
če so najmanj trije uporabniki omrežja 
pogodbeno zakupili zmogljivost v isti 
točki.

Or. de

Obrazložitev

Do zdaj veljavno pravilo „3-minus“ je treba ohraniti. Pravica posameznega uporabnika 
prenosnega omrežja in skladišč do zaupne obravnave njegovih podatkov (npr. prenesene 
količine) se ne sme omejiti tako, da bi se lahko sklepalo o njegovem obnašanju na trgu. 
Upravljavec prenosnega omrežja mora poskrbeti, da so podatki, ki vključujejo takšne 
informacije, po potrebi na voljo pristojnemu regulativnemu organu.

Predlog spremembe 220
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka b a) (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Odstavek 5 se nadomesti z 
naslednjim:
Uporabniki omrežja lahko zahtevajo, da 
upravljavec prenosnega omrežja
[...]zaradi zaupnosti ne objavi takšnih 
podatkov v skladu s členom 6(6), z objavo 
katerih bi bili kršeni poklicna in poslovna 
tajnost uporabnikov omrežja. V tem 
primeru upravljavec prenosnega omrežja 
prosi pristojni organ za dovoljenje, da 
omeji objavo v zvezi z zadevno točko ali 
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zadevnimi točkami,
Pristojni organ da ali zavrne dovoljenje 
za vsak primer posebej, pri čemer 
upošteva zlasti potrebo po spoštovanju 
upravičene poslovne tajnosti in javni 
interes za objavo. Če je dovoljenje dano, 
se razpoložljive zmogljivosti objavijo 
brez navedbe numeričnih podatkov, ki 
bi bili v nasprotju z zaupnostjo.
Dovoljenja iz tega odstavka se ne dajo, 
če so najmanj trije uporabniki omrežja 
pogodbeno zakupili zmogljivost v isti 
točki.

Or. de

Obrazložitev

Črtanje pravila „3-minus“ v členu 5 bi bilo negativno, ker bi bile gospodarsko občutljive 
informacije uporabnikov omrežja dostopne drugim udeležencem na trgu ali konkurentom. V 
regijah z manj kot tremi uporabniki bi lahko udeleženci na trgu spremljali položaj 
uporabnikov glede dobave in prodaje ter na podlagi tega manipulirali s cenami. S tržnimi 
cenami bi lahko manipulirali tako, da bi prodajo plina načrtovali takrat, ko udeleženci na 
trgu najbolj povprašujejo po plinu.

Predlog spremembe 221
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„7. Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne 
informacije o ponudbi in povpraševanju 
na podlagi napovedi in realiziranega 
pretoka v omrežje in iz omrežja. Raven 
podrobnosti objavljenih informacij odraža 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 
prenosnega omrežja.

„7. Uporabniki omrežij lahko od 
upravljavcev prenosnega omrežja 
zahtevajo, da take podatke shranjujejo kot 
zaupne,kadar menijo, da taki podatki 
kršijo delovno in poslovno zaupnost. V 
takem primeru upravljavec prenosnega 
omrežja prosi pristojni organ za 
dovoljenje, da omeji objavo v zvezi z 
zadevno točko ali zadevnimi točkami.
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Upravljavci prenosnega omrežja objavijo 
sprejete ukrepe ter nastale stroške in 
prihodke za izravnavo omrežja.

Pristojni organi dajo oz. zavrnejo 
dovoljenje za vsak primer posebej. Če je 
dovoljenje dano, se razpoložljive 
zmogljivosti objavijo brez navedbe 
numeričnih podatkov, ki bi bili v 
nasprotju z zaupnostjo. 

Zadevni udeleženci na trgu upravljavcem 
prenosnega sistema zagotovijo podatke iz 
tega člena.“

Dovoljenja iz tega odstavka se ne dajo, če 
so najmanj trije uporabniki omrežja 
pogodbeno zakupili zmogljivost v isti 
točki.

Or. en

Predlog spremembe 222
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne 
informacije o ponudbi in povpraševanju na 
podlagi napovedi in realiziranega pretoka v 
omrežje in iz omrežja. Raven podrobnosti 
objavljenih informacij odraža informacije, 
ki so na voljo upravljavcu prenosnega 
omrežja.

(7) Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne ustrezne
informacije o ponudbi in povpraševanju na 
podlagi napovedi in realiziranega pretoka v 
omrežje in iz omrežja. Raven podrobnosti 
objavljenih informacij odraža informacije, 
ki so na voljo upravljavcu prenosnega 
omrežja, če to ne vpliva na upravičeno 
poslovno tajnost.

Upravljavci prenosnega omrežja objavijo
sprejete ukrepe ter nastale stroške in 
prihodke za izravnavo omrežja.

Upravljavci prenosnega omrežja predložijo 
pristojnemu regulativnemu organu
sprejete ukrepe ter nastale stroške in 
prihodke za izravnavo omrežja.

Zadevni udeleženci na trgu upravljavcem 
prenosnega sistema zagotovijo podatke iz 
tega člena.

Zadevni udeleženci na trgu upravljavcem 
prenosnega sistema zagotovijo podatke iz 
tega člena.

Or. de
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Obrazložitev

Do zdaj veljavno pravilo „3-minus“ je treba ohraniti. Pravica posameznega uporabnika 
prenosnega omrežja in skladišč do zaupne obravnave njegovih podatkov (npr. prenesene 
količine) se ne sme omejiti tako, da bi se lahko sklepalo o njegovem obnašanju na trgu. 
Upravljavec prenosnega omrežja mora poskrbeti, da so podatki, ki vključujejo takšne 
informacije, po potrebi na voljo pristojnemu regulativnemu organu.

Predlog spremembe 223
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„7. Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne 
informacije o ponudbi in povpraševanju na 
podlagi napovedi in realiziranega pretoka v 
omrežje in iz omrežja. Raven podrobnosti 
objavljenih informacij odraža informacije, 
ki so na voljo upravljavcu prenosnega 
omrežja.

„7. Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne 
informacije o ponudbi in povpraševanju na 
podlagi napovedi in realiziranega pretoka v 
omrežje in iz omrežja. Raven podrobnosti 
objavljenih informacij odraža informacije, 
ki so na voljo upravljavcu prenosnega 
omrežja.

Upravljavci prenosnega omrežja objavijo
sprejete ukrepe ter nastale stroške in 
prihodke za izravnavo omrežja.

Upravljavci prenosnega omrežja hranijo 
sprejete ukrepe ter nastale stroške in 
prihodke za izravnavo omrežja na 
razpolago nacionalnemu regulativnemu 
organu.

Zadevni udeleženci na trgu upravljavcem 
prenosnega sistema zagotovijo podatke iz 
tega člena.“

Zadevni udeleženci na trgu upravljavcem 
prenosnega sistema zagotovijo podatke iz 
tega člena.“

Or. en

Obrazložitev

Te informacije so komercialno občutljive in lahko poslabšajo položaj upravljavcev 
prenosnega omrežja na trgu.
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Predlog spremembe 224
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„7. Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne 
informacije o ponudbi in povpraševanju na 
podlagi napovedi in realiziranega pretoka v 
omrežje in iz omrežja. Raven podrobnosti 
objavljenih informacij odraža informacije, 
ki so na voljo upravljavcu prenosnega 
omrežja.

„7. Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo naknadne informacije o ponudbi 
in povpraševanju na podlagi realiziranega 
pretoka v omrežje in iz omrežja. Raven 
podrobnosti objavljenih informacij odraža 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 
prenosnega omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Naknadne informacije so uporabne za razumevanje trga in gibanj cen ter jih je treba objaviti. 
Vendar upravljavci prenosnih omrežij ne smejo objaviti predhodnih informacij, tj. napovedi, 
o oskrbi s plinom ali povpraševanju po plinu velikih potrošnikov. To bi na primer razkrilo 
komercialni položaj velikih potrošnikov, ki so neposredno povezani s prenosnim omrežjem za 
plin.

Predlog spremembe 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„7. Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne 
informacije o ponudbi in povpraševanju 
na podlagi napovedi in realiziranega 
pretoka v omrežje in iz omrežja. Raven 
podrobnosti objavljenih informacij odraža 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 

„7. Upravljavci prenosnega omrežja vsak 
dan predhodno in v realnem času, če 
pride do sprememb, objavijo numerične 
informacije za vsako zadevno vstopno in 
izstopno točko za:
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prenosnega omrežja.
(a) največja tehnično razpoložljiva 
zmogljivost,
(b) tržno razpoložljivo in zabeleženo (ali 
pogodbeno) zmogljivost,
(c) razporede vzdrževanja in načrtovane 
izpade.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
objavi numerične informacije za vsako 
zadevno vstopno ali izstopno točko:
(a) dnevne pretoke plina, vključno z
motnjami teh pretokov, naknadno, ne 
pozneje kot dan po zaključku zadevnega 
dne oskrbe s plinom,
(b) redno pretekle dnevne pretoke plina, 
vključno z motnjami teh pretokov, za 
preteklih [deset let],
(c) vsakemu zadevnemu pošiljatelju 
naknadno sporoči dnevne podatke o 
dodelitvi, ne pozneje kot en dan po koncu 
zadevnega dne dobave plina.
Vsak upravljavec prenosnega javno objavi 
numerične informacije za vsako točko 
medsebojne povezave: 
(a) naknadno, informacije o skupnih 
dnevnih pretokih plina za nabavo, ne 
pozneje kot dan po zaključku zadevnega 
dne oskrbe s plinom,
(b) tekoče informacije o preteklih skupnih 
dnevnih pretokih plina za nabavo za 
preteklih [deset let].
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
vsak dan predhodno objavlja numerične 
podatke o napovedih za skupno 
povpraševanje za vsako zadevno območje 
izravnave, ne pozneje kot začetek dneva 
pred zadevnim dnem oskrbe s plinom.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja v 
realnem času objavi obračun za 
odstopanja za vsako zadevno obdobje 
izravnave.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 



AM\717804SL.doc 49/84 PE404.708v01-00

SL

zagotovi vsakemu zadevnemu pošiljatelju, 
v vsakem obdobju izravnave, podatke o 
predhodnih odstopanjih in stroških, vsaj 
en mesec po koncu obdobja izravnave, pri 
čemer se končni podatki zagotovijo v treh 
mesecih, vendar ne pozneje kot eno leto 
po zaključku obdobja izravnave.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
naknadno javno objavi, ne pozneje kot en 
dan po koncu zadevnega dne oskrbe s 
plinom, informacije o skupni dnevni 
skladiščni kapaciteti plinovoda (vključno s 
podatki za preteklih [10] let.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
predhodno objavi dnevne napovedi za 
skupno skladiščno kapaciteto plinovoda 
za konec vsakega zadevnega dne oskrbe s 
plinom.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
objavi metodologijo obračunavanja
odstopanj in število odstopanj. Vsak 
upravljavec prenosnega omrežja takoj 
zagotovi posodobitve, kadar se zadevne 
informacije spremenijo. 
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
javno objavi informacije glede podlage, 
na kateri razglasi nujnost oskrbe, 
vključno s postopki za to. Vsak 
upravljavec prenosnega omrežja takoj 
zagotovi posodobitve, kadar se zadevne 
informacije spremenijo.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
javno objavi celotno specifikacijo 
parametrov za kakovost plina, ki veljajo za 
sistem, ter postopke in pravila (vključno z 
vsemi zadevnimi stroški) za obravnavo 
vsakega plina, ki ni v okviru določenih 
parametrov. Vsak upravljavec prenosnega 
omrežja takoj zagotovi posodobitve, kadar 
se zadevne informacije spremenijo.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
javno objavi informacije o dejanskih 
dnevno izmerjenih vrednostih ključnih 
parametrov kakovosti plina, kar stori 
naknadno in ne pozneje kot tri dni po 
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koncu zadevnega dne oskrbe s plinom.
Vsak upravljavec prenosnega omrežja 
javno objavi vse veljavne sporazume o 
izravnavi in sporazume o medsebojni 
povezavi (ali druge ustrezne sporazume), 
ki določajo določbe v zvezi z dodelitvami 
pretoka plina (vključno z uporabljenimi 
metodami) in zadevne informacije. Vsak 
upravljavec prenosnega omrežja takoj 
zagotovi posodobitve, kadar se zadevne 
informacije spremenijo.
Vsak upravljavcev prenosnega omrežja 
zagotovi varen spletni sistem rezervacije 
zmogljivosti in napovedi za uporabnike 
omrežja.
Zahteve, ki so začrtane v tem odstavku se 
zagotovijo brez dodatnega plačila na 
internetu ter na uporabniku prijazen in 
pregleden način, ki je dostopen vsem 
uporabnikom omrežja (vključno s 
potencialnimi uporabniki omrežja).

Or. en

Obrazložitev

Zahteve glede preglednosti, ki so določene v predlaganem predlogu sprememb predstavljajo 
minimalne potrebne spremembe za podporo razvoju učinkovitih in uspešnih trgov za plin v 
EU, zato je treba za upravljavce prenosnih omrežij določiti obveznosti za zagotovitev, da so 
informacije na voljo za trg. Obstoječe zahteve glede preglednosti niso dovolj določne in ne 
zajemajo vseh informacij, ki jih zahteva trg.

Predlog spremembe 226
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 
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numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 
standardiziran način.

numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 
standardiziran način, dokler imajo trije ali 
več uporabnikov pogodbene zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Pravilo „3-Minus“ je treba uporabiti za zaščito udeležencev na trgu, ki lahko spremljajo 
nakupne in prodajne postavke ter bi zato lahko prilagajali cene. V vsakem primeru, ki 
vključuje tri ali več uporabnikov, bodo informacije javno objavljene.

Predlog spremembe 227
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 
numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 
standardiziran način.

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 
numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 
standardiziran način, če pogodbene 
zmogljivosti uporabljajo najmanj trije 
uporabniki.

Or. de

Obrazložitev

Na splošno je treba te podatke objaviti le, kadar je izpolnjeno pravilo „3-minus“. To 
obrazložitev je treba primerjati z obrazložitvijo člena 6(7) (novo).
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Predlog spremembe 228
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 
numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 
standardiziran način.

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 
numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 
standardiziran način, če pogodbene 
zmogljivosti uporabljajo najmanj trije 
uporabniki.

Or. de

Obrazložitev

Do zdaj veljavno pravilo „3-minus“ je treba ohraniti. Pravica posameznega uporabnika 
prenosnega omrežja in skladišč do zaupne obravnave njegovih podatkov (npr. prenesene 
količine) se namreč ne sme omejiti tako, da bi se lahko sklepalo o njegovem obnašanju na 
trgu. Upravljavec prenosnega omrežja mora poskrbeti za to, da so podatki, ki vključujejo 
takšne informacije, po potrebi na voljo pristojnemu regulativnemu organu.

Predlog spremembe 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 
numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 

2. Vsak upravljavec skladišč in obratov za 
UZP objavlja za ponujene storitve 
numerične informacije o pogodbenih in 
razpoložljivih zmogljivostih skladišč in 
obratov za UZP, in sicer redno in 
nepretrgano ter na uporabniku prijazen 
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standardiziran način. standardiziran način, če pogodbene 
zmogljivosti uporabljajo najmanj trije 
uporabniki.

Or. de

Obrazložitev

Objava takšnih podatkov je lahko dovoljena le, če zmogljivosti uporabljajo najmanj trije 
uporabniki. Drugače je lahko ogrožena poklicna tajnost uporabnika, saj se lahko sklepa o 
njegovem obnašanju na trgu.

Predlog spremembe 230
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Do zdaj veljavno pravilo „3-minus“ je treba ohraniti. Pravica posameznega uporabnika 
prenosnega omrežja in skladišč do zaupne obravnave njegovih podatkov (npr. prenesene 
količine) se namreč ne sme omejiti tako, da bi se lahko sklepalo o njegovem obnašanju na 
trgu. Upravljavec prenosnega omrežja mora poskrbeti za to, da so podatki, ki vključujejo 
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takšne informacije, po potrebi na voljo pristojnemu regulativnemu organu.

Predlog spremembe 231
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Na splošno je treba te podatke objaviti le, kadar je izpolnjeno pravilo „3-minus“. To 
obrazložitev je treba primerjati z obrazložitvijo člena 6(7) (novo).

Predlog spremembe 232
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pravilo „3-Minus“ je treba uporabiti za zaščito udeležencev na trgu, ki lahko spremljajo 
nakupne in prodajne postavke ter lahko zato prilagajajo cene. V vsakem primeru, ki vključuje 
tri ali več uporabnikov, bodo informacije javno objavljene.

Predlog spremembe 233
Dominique Vlasto

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

podsistemih, opredeljenih v zadevnih 
točkah. Informacije je treba posodabljati 
najmanj vsak dan.

Or. fr

Obrazložitev

Upravljavci skladišč lahko svoje zmogljivosti prodajajo glede na obrat ali skupino obratov. V 
zadnjem primeru objava podatkov o posameznem obratu ni ustrezna za uporabnike skladišč. 
To načelo je bilo vključeno v smernice za dobro prakso za upravljavce sistemov skladišč 
glede dostopa tretjih: objava za posamezen obrat ali skupino obratov. Poleg tega se v 
primeru, kjer se odobri le ena objava podatkov na obrat, lahko spodbudi kratkoročno tržno 
vedenje (arbitraža, špekulacije).

Predlog spremembe 234
David Martin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Če se javno objavijo le zbrane informacije (to so informacije, ki jih zahteva trg), potem ni 
združljivo, da se od upravljavcev utekočinjenega zemeljskega plina in skladišč zahteva, da 
objavijo te informacije za vsako od njihovih zmogljivosti.
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Predlog spremembe 235
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za zagotovitev preglednih, objektivnih 
in nediskriminatornih tarif ter za 
spodbujanje učinkovite uporabe 
infrastruktur bi morali upravljavci 
sistemov za utekočinjen zemeljski plin in 
skladiščenje ali ustrezni nacionalni 
organi objaviti razumne in zadostno 
podrobne informacije o oblikovanju, 
metodologiji in strukturi tarif za 
infrastrukturo na podlagi reguliranega 
dostopa tretje strani. Upravljavci 
prenosnih omrežij predložijo svoje 
postopke za upravljanje prezasedenosti, 
vključno z dodeljevanjem zmogljivosti, v 
odobritev regulativnim organom. 
Regulativni organi lahko zahtevajo 
spremembo teh pravil, preden jih 
odobrijo.

Or. en

Obrazložitev

Določba o preglednosti ne sme veljati le za prenosne infrastrukture, ampak tudi za 
zmogljivosti za utekočinjen zemeljski plin in skladiščenje, ker tudi za te infrastrukture velja 
reguliran dostop (razen za izvzeto infrastrukturo in infrastrukturo, za katero velja pogodben 
dostop tretje strani v skladu s členom 19 direktive 55/2003), prav tako morajo biti informacije 
enakomerno pregledne za vse udeležence.
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Predlog spremembe 236
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Uporabniki obratov in skladišč za 
UZP lahko zahtevajo, da upravljavec 
obratov in skladišč za UZP zaradi 
zaupnosti ne objavi takšnih podatkov na 
podlagi odstavka 4, z objavo katerih bi bili 
kršeni poklicna in poslovna tajnost 
uporabnikov obratov in skladišč za UZP. 
V tem primeru upravljavec prenosnega 
omrežja prosi pristojni organ za 
dovoljenje, da omeji objavo v zvezi z 
zadevnimi točkami ali zadevno točko.
Pristojni organ da ali zavrne dovoljenje za 
vsak primer posebej, pri čemer mora 
upoštevati zlasti potrebo po spoštovanju 
upravičene poslovne tajnosti in javni 
interes za objavo. Če je dovoljenje dano, 
se razpoložljive zmogljivosti objavijo brez 
navedbe numeričnih podatkov, ki bi bili v 
nasprotju z zaupnostjo.
Upravljavec obratov in skladišč za UZP v 
vsakem primeru objavi informacije, kadar 
so najmanj trije uporabniki obratov ali 
skladišč za UZP rezervirali zmogljivosti 
na podlagi pogodbenih ali podobnih 
dogovorov.

Or. de

Obrazložitev

Do zdaj veljavno pravilo „3-minus“ je treba ohraniti. Pravica posameznega uporabnika 
prenosnega omrežja in skladišč do zaupne obravnave njegovih podatkov (npr. prenesene 
količine) se namreč ne sme omejiti tako, da bi se lahko sklepalo o njegovem obnašanju na 
trgu. Upravljavec prenosnega omrežja mora poskrbeti za to, da so podatki, ki vključujejo 
takšne informacije, po potrebi na voljo pristojnemu regulativnemu organu.



AM\717804SL.doc 59/84 PE404.708v01-00

SL

Predlog spremembe 237
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Uporabniki obratov in skladišč za 
UZP lahko zahtevajo, da upravljavec 
obratov in skladišč za UZP zaradi 
zaupnosti ne objavi takšnih podatkov v 
skladu z odstavkom 4, z objavo katerih bi 
bili kršeni poklicna in poslovna tajnost 
uporabnikov obratov in skladišč za UZP. 
V tem primeru upravljavec obratov in 
skladišč za UZP prosi pristojni organ za 
dovoljenje, da omeji objavo v zvezi z 
zadevno točko ali zadevnimi točkami. 
Pristojni organ da ali zavrne dovoljenje za 
vsak primer posebej, pri čemer upošteva 
zlasti potrebo po spoštovanju upravičene 
poslovne tajnosti in javni interes za 
objavo. 
Upravljavec obratov in skladišč za UZP v 
vsakem primeru objavi informacije, kadar 
je zmogljivost dodeljena najmanj trem 
uporabnikom obratov ali skladišč za UZP 
na podlagi pogodbenih ali drugih 
podobnih dogovorov, razen količine, ki je 
potrebna za proizvodni proces, in razen 
zmogljivosti, ki so namenjene upravljavcu 
prenosnega omrežja izključno za 
opravljanje njegove dejavnosti. V vsakem 
primeru je treba v skladu s členom 19(3) 
Direktive 2003/55/ES objaviti 
najpomembnejše trgovske pogoje. Če se 
informacije ne objavijo, jih je treba 
predložiti ustreznim nacionalnim 
regulativnim organom na njihovo 
zahtevo.

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 6(7). Podobne okoliščine glede položaja obratov in skladišč za UZP 
bi nastale tudi, če v uredbo ne bi vključili ureditve o treh pošiljateljih iz smernic za dobro 
prakso za upravljavce sistemov skladiščenja.

Predlog spremembe 238
Paul Rübig

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če upravljavec sistema za utekočinjen 
zemeljski plin ali skladiščenje meni, da 
zaradi zaupnosti ne more objaviti vseh 
zahtevanih podatkov, prosi pristojne 
organe za dovoljenje, da omeji objavo v 
zvezi z zadevno točko ali zadevnimi 
točkami.
Pristojni organi dajo oz. zavrnejo 
dovoljenje za vsak primer posebej, pri 
čemer upoštevajo zlasti potrebo po 
spoštovanju upravičene poslovne tajnosti 
in cilj oblikovanja konkurenčnega 
notranjega trga s plinom. Če je dovoljenje 
dano, se razpoložljiva kapaciteta 
zmogljivosti za skladiščenje in/ali 
utekočinjen zemeljski plin objavi brez 
navedbe numeričnih podatkov, ki bi bili v 
nasprotju z zaupnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zagotavlja postopka za obravnavo tržnih skrivnosti v zvezi z dejavnostmi, 
povezanimi z utekočinjenim zemeljskim plinom ali skladiščenjem. Treba je ustvariti pravično 
ravnovesje med interesi trga in interesi tržne zaupnosti.
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Predlog spremembe 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če upravljavec sistema za utekočinjen 
zemeljski plin in/ali skladiščenje meni, da 
zaradi zaupnosti ne more objaviti vseh 
zahtevanih podatkov, prosi pristojne 
organe za dovoljenje, da omeji objavo v 
zvezi z zadevno točko ali zadevnimi 
točkami.
Pristojni organi dajo oz. zavrnejo 
dovoljenje za vsak primer posebej, pri 
čemer upoštevajo zlasti potrebo po 
spoštovanju upravičene poslovne tajnosti 
in cilj oblikovanja konkurenčnega 
notranjega trga s plinom. Če je dovoljenje 
dano, se razpoložljiva kapaciteta 
zmogljivosti za skladiščenje in/ali 
utekočinjen zemeljski plin objavi brez 
navedbe numeričnih podatkov, ki bi bili v 
nasprotju z zaupnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Trg EU za tekoči plin se lahko oblikuje le, če so informacije o zmogljivostih za prenos, 
utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje na voljo vsem udeležencem na trgu v realnem času. 
To se dogaja na trgu v ZDA ter ustvarja dobre rezultate. Trditev, da so te informacije „tržno 
občutljive“, pogosto zlorabljajo prevladujoči upravljavci na trgu, da bi zaprli trg za 
morebitne konkurente.
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Predlog spremembe 240
Hannes Swoboda

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če upravljavec sistema za utekočinjen 
zemeljski plin ali skladiščenje meni, da 
zaradi zaupnosti ne more objaviti vseh 
zahtevanih podatkov, prosi pristojne 
organe za dovoljenje, da omeji objavo v 
zvezi z zadevno točko ali zadevnimi 
točkami.
Pristojni organi dajo oz. zavrnejo 
dovoljenje za vsak primer posebej, pri 
čemer upoštevajo zlasti potrebo po 
spoštovanju upravičene poslovne tajnosti 
in cilj oblikovanja konkurenčnega 
notranjega trga s plinom. Če je dovoljenje 
dano, se razpoložljiva kapaciteta 
zmogljivosti za skladiščenje in/ali 
utekočinjen zemeljski plin objavi brez 
navedbe numeričnih podatkov, ki bi bili v 
nasprotju z zaupnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zagotavlja postopka za obravnavo tržnih skrivnosti v zvezi z dejavnostmi, 
povezanimi z utekočinjenim zemeljskim plinom ali skladiščenjem. Treba je ustvariti pravično 
ravnovesje med interesi trga in interesi tržne zaupnosti.

Predlog spremembe 241
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b črtano
Vodenje evidenc za upravljavce omrežja

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

Or. en

Obrazložitev

Natančni postopki za vodenje evidenc ne zagotovijo nobenih dodatnih koristi za udeležence 
na trgu. Postopki pomenijo le več birokracije in dodatnih stroškov za vse udeležence na trgu. 
Objava zbranih podatkov je nesprejemljiva. Regulativni organi ne smejo javno objaviti 
podatkov, ki jih shranjujejo v skladu z obveznostmi za vodenje evidenc, ker v večini primerov 
ti podatki vsebujejo zaupne in občutljive informacije.

Predlog spremembe 242
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b črtano
Vodenje evidenc za upravljavce omrežja

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

Or. xm

Obrazložitev

Natančne in dolgoročne zahteve za vodenje evidence niso uporabne za trg, ampak povzročajo 
nepotrebno birokracijo glede poročanja in večje stroške vsem udeležencem na trgu. Še bolj 
zaskrbljujoča je zbirna objava takšnih podatkov. Dejstvo, da lahko regulativni organi dajo 
podatke, ki so jim jih predložili udeleženci na trgu v skladu z zahtevo za vodenje evidence, na 
voljo trgu, je nesprejemljivo. Običajno so to zaupne in občutljive informacije.

Predlog spremembe 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 6 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Za načrtovan boljši nadzor zadošča rok treh let.
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Predlog spremembe 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen – 6c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Doda se naslednji člen:
„Člen 6b a
Omejitev glede objave informacij
Če upravljavec prenosnih omrežij, 
skladišč ali obratov za UZP meni, da 
zaradi zaupnosti ni upravičen do objave 
vseh potrebnih podatkov, prosi pristojne 
organe za dovoljenje, da omeji objavo v 
zvezi z zadevno točko ali zadevnimi 
točkami.
Pristojni organi dajo ali zavrnejo 
dovoljenje za vsak primer posebej, pri 
čemer upoštevajo zlasti potrebo po 
spoštovanju upravičene poslovne tajnosti 
in cilj oblikovanja konkurenčnega trga s 
plinom.
Dovoljenja iz tega člena se ne dajo, če so 
najmanj trije uporabniki pogodbeno 
zakupili zmogljivost v isti točki.“

Or. de

Obrazložitev

V posameznih primerih so lahko objave v nasprotju z nacionalno ureditvijo glede varstva 
podatkov ali lahko ogrozijo cilje konkurenčnega trga s plinom. Zato je primerno, da se 
izjemoma omogočijo posamična preverjanja.
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Predlog spremembe 245
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: črtano
„(2) Upravljavci prenosnega omrežja 
zagotovijo zadostne, pravočasne in 
zanesljive ‚on-line‘ informacije o stanju 
izravnave odstopanj uporabnika omrežja, 
da lahko uporabniki omrežja pravočasno 
sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj.
Zagotovljene informacije odražajo 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 
prenosnega omrežja in obračunsko 
obdobje, za katero se obračunajo 
odstopanja.
Zagotavljanje takšnih informacij je 
brezplačno.“

Or. de

Predlog spremembe 246
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Upravljavci prenosnega omrežja 
zagotovijo zadostne, pravočasne in 
zanesljive ,on-line‘ informacije o stanju 
izravnave odstopanj uporabnika omrežja, 
da lahko uporabniki omrežja pravočasno 
sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj.

„2. Upravljavci prenosnega omrežja 
zagotovijo uporabnikom omrežja
zadostne, pravočasne in zanesljive ,on-line‘ 
informacije o njihovem stanju izravnave 
odstopanj brez poseganja v zaupnost 
posameznega uporabniškega računa, da 
lahko uporabniki omrežja pravočasno 
sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj.
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Zagotovljene informacije odražajo 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 
prenosnega omrežja in obračunsko 
obdobje, za katero se obračunajo 
odstopanja.

Zagotovljene informacije odražajo 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 
prenosnega omrežja, in obračunsko 
obdobje, za katero se obračunajo 
odstopanja. “

Zagotavljanje takšnih informacij je 
brezplačno.“

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je ravnovesje med potrebami po preglednosti in zaupnosti.

Predlog spremembe 247
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (b)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
zagotovijo zadostne, pravočasne in 
zanesljive ‚on-line‘ informacije o stanju 
izravnave odstopanj uporabnika omrežja, 
da lahko uporabniki omrežja pravočasno 
sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj. 
Zagotovljene informacije odražajo 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 
prenosnega omrežja in obračunsko 
obdobje, za katero se obračunajo 
odstopanja.

2. Upravljavci prenosnega omrežja 
zagotovijo zadostne, pravočasne in 
zanesljive ‚on-line‘ informacije o stanju 
izravnave odstopanj uporabnika omrežja, 
da lahko uporabniki omrežja pravočasno 
sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj. 
Zagotovljene informacije odražajo 
informacije, ki so na voljo upravljavcu 
prenosnega omrežja in obračunsko 
obdobje, za katero se obračunajo 
odstopanja.

Zagotavljanje takšnih informacij je 
brezplačno.

Or. de
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Predlog spremembe 248
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 7 – odstavki 4 do 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Odstavki 4, 5 in 6 se črtajo. črtano

Or. de

Obrazložitev

Odstavke 4, 5 in 6 veljavne uredbe o plinu je treba ohraniti.

Predlog spremembe 249
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka b
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 7 – odstavki 4 do 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Odstavki 4, 5 in 6 se črtajo. črtano

Or. de

Obrazložitev

Odstavki 4, 5 in 6 uredbe št. 1775/2005 določajo, da je uporabnikom omrežja zagotovljena 
spodbuda za čim večjo izravnavo dobave in odjema plina. To je potrebno za to, da se zagotovi 
stabilnost omrežja. Poleg tega bi bilo treba stroške, ki bi nastali zaradi neuravnoteženosti 
omrežja, porazdeliti na vse uporabnike omrežja. Zato bi se na koncu povečale maloprodajne 
cene. Primernost obračunavanja odstopanj določijo nacionalni regulativni organi.
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Predlog spremembe 250
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak upravljavec prenosnega omrežja, 
skladišč ali obratov za UZP sprejme 
razumne ukrepe, da omogoči in spodbudi 
prosto trgovanje s pravicami do 
zmogljivosti. Vsak tak upravljavec razvije 
usklajene pogodbe o prenosu, obratih za 
UZP in skladiščih ter postopke na 
primarnem trgu z namenom spodbujati 
sekundarno trgovanje z zmogljivostmi in 
prizna prenos primarnih pravic do 
zmogljivosti, v primeru, da je o tem 
obveščen s strani uporabnikov omrežja. 

Vsak upravljavec prenosnega omrežja, 
skladišč ali obratov za UZP sprejme 
razumne ukrepe, da omogoči in spodbudi 
prosto trgovanje s pravicami do 
zmogljivosti. To trgovanje mora potekati 
ob upoštevanju načel preglednosti in 
nediskriminacije. Vsak tak upravljavec 
razvije usklajene pogodbe o prenosu, 
obratih za UZP in skladiščih ter postopke 
na primarnem trgu z namenom spodbujati 
sekundarno trgovanje z zmogljivostmi in 
prizna prenos primarnih pravic do 
zmogljivosti, v primeru, da je o tem 
obveščen s strani uporabnikov omrežja. 

Or. ro

Obrazložitev

Načeli preglednosti in nediskriminacije zagotavljata enake pogoje za vse izvajalce ter 
varujeta interese potrošnikov.

Predlog spremembe 251
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 8a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Maloprodajni trgi

Da bi spodbujali nastajanje dobro 

črtano
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delujočih in preglednih čezmejnih 
maloprodajnih trgov na regionalni ravni 
in na ravni Skupnosti, države članice 
zagotovijo, da so vloge in odgovornosti 
upravljavcev prenosnega omrežja, 
upravljavcev distribucijskega omrežja, 
dobaviteljev, odjemalcev in po potrebi 
drugih udeležencev na trgu opredeljene 
glede na pogodbene dogovore, obveznosti 
do odjemalcev, izmenjavo podatkov ter 
pravil glede poravnave, lastništvo 
podatkov in odgovornost za merjenje 
porabe. 
Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih 
regulativni organi.

Or. de

Obrazložitev

Maloprodajni trgi niso povezani z omrežji. Zanje velja konkurenca v sektorju za zemeljski 
plin, zato se zanje uporablja konkurenčno pravo. Maloprodajni trg nadzorujejo organi za 
konkurenco.

Predlog spremembe 252
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 8a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih
trgov na regionalni ravni in na ravni 
Skupnosti, države članice zagotovijo, da so 
vloge in odgovornosti upravljavcev 
prenosnega omrežja, upravljavcev 
distribucijskega omrežja, dobaviteljev, 
odjemalcev in po potrebi drugih 
udeležencev na trgu opredeljene glede na 

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih 
in preglednih trgov na regionalni ravni in 
na ravni Skupnosti, države članice 
zagotovijo, da so vloge in odgovornosti 
upravljavcev prenosnega omrežja, 
upravljavcev distribucijskega omrežja, 
dobaviteljev, odjemalcev in po potrebi 
drugih udeležencev na trgu opredeljene 
glede na pogodbene dogovore, obveznosti 
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pogodbene dogovore, obveznosti do 
odjemalcev, izmenjavo podatkov ter pravil 
glede poravnave, lastništvo podatkov in 
odgovornost za merjenje porabe.

do odjemalcev, izmenjavo podatkov ter 
pravil glede poravnave, lastništvo podatkov 
in odgovornost za merjenje porabe.

Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih regulativni 
organi.

Ta pravila se objavijo, pregledujejo pa jih 
regulativni organi.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 253
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 8a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih 
trgov na regionalni ravni in na ravni 
Skupnosti, države članice zagotovijo, da so 
vloge in odgovornosti upravljavcev 
prenosnega omrežja, upravljavcev 
distribucijskega omrežja, dobaviteljev, 
odjemalcev in po potrebi drugih 
udeležencev na trgu opredeljene glede na 
pogodbene dogovore, obveznosti do 
odjemalcev, izmenjavo podatkov ter pravil 
glede poravnave, lastništvo podatkov in 
odgovornost za merjenje porabe.

Da bi spodbujali nastajanje dobro delujočih 
in preglednih čezmejnih maloprodajnih 
trgov na regionalni ravni in na ravni 
Skupnosti, države članice zagotovijo, da so 
vloge in odgovornosti upravljavcev 
prenosnega omrežja in upravljavcev 
distribucijskega omrežja opredeljene glede 
na pogodbene dogovore, obveznosti do 
odjemalcev, izmenjavo podatkov ter pravil 
glede poravnave, lastništvo podatkov in 
odgovornost za merjenje porabe.

Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih regulativni 

Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih regulativni 
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organi. organi.

Or. de

Obrazložitev

Uredba ureja dostop do prenosnih omrežij. Zato ne obravnava obveznosti trgovcev s plinom 
ali dobaviteljev do odjemalcev.

Predlog spremembe 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 8a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta pravila se objavijo. Namenjena so 
usklajevanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev, pregledujejo pa jih regulativni 
organi.

Ta pravila so namenjena spodbujanju in 
zagotavljanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev. Pravila se objavijo, potem ko 
jih pregledajo regulativni organi.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so še naprej odgovorne za maloprodajne trge in splošne pogoje, ki veljajo na 
primer za upravljavce distribucijskega omrežja. Čezmejni dostop do odjemalcev se lahko 
zagotovi tudi brez uskladitve na evropski ravni, podobno kot velja za trg storitev.

Predlog spremembe 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 8a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta pravila vključujejo ločevanje prihodka 
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distribucijskih enot in njihovega osebja od 
energije, ki se proda končnim 
potrošnikom

Or. en

Obrazložitev

Pri distribuciji plina je bistveno, da se z ustreznimi stopnjami spodbuja učinkovitost. Ključno 
je, da se izogibamo neprimernim interesom za povečanje porabe energije.

Predlog spremembe 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Naslov člena 9 se nadomesti z 
naslednjim:

„Smernice v zvezi z mehanizmom 
nadomestil med upravljavci prenosnih 

omrežij“

Or. en

Obrazložitev

Sprememba naslova, da se prepreči zmeda s smernicami iz člena 2e.

Predlog spremembe 257
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podrobnosti o zagotavljanju informacij 
in opredelitvi tehničnih informacij, ki jih 
uporabniki omrežja potrebujejo za 
pridobitev dejanskega dostopa do omrežja, 
in opredelitvi vseh relevantnih točk za 
potrebe zahtev po preglednosti v skladu s 
členoma 6 in 6a, vključno z informacijami 
za objavo za vse relevantne točke in 
časovnim razporedom, po katerem se te 
informacije objavijo;

(c) podrobnosti o zagotavljanju informacij 
in opredelitvi z omrežjem povezanih
tehničnih informacij, ki jih uporabniki 
omrežja potrebujejo za pridobitev 
dejanskega dostopa do omrežja, in 
opredelitvi vseh relevantnih točk za 
potrebe zahtev po preglednosti v skladu s 
členoma 6 in 6a, vključno z informacijami 
za objavo za vse relevantne točke in 
časovnim razporedom, po katerem se te 
informacije objavijo;

Or. de

Obrazložitev

Komisija lahko v skladu z uredbo št. 1775/2005 smernice, ki jih sprejmejo zakonodajalci, le 
spremeni, ne sme pa jih sprejeti. Ta člen pomeni, da je Komisija splošno pristojna za sprejetje 
smernic, ki so po mnenju Komisije potrebne „za uskladitev“. Splošna pristojnost za sprejetje 
smernic, katerega cilj je le uskladitev, je nezdružljiva z načelom demokracije.

Predlog spremembe 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 1 – točke d do h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podrobnosti o tarifni metodologiji v 
skladu s členom 3;

črtano

(e) podrobnosti o pravilih za izravnavo v 
skladu s členom 7;
(f) podrobnosti o postopkih na primarnem 
trgu za spodbujanje sekundarnega 
trgovanja z zmogljivostmi in prenosa
primarnih pravic do zmogljivosti med 
uporabniki omrežja v skladu s členom 8;
(g) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
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maloprodajnim trgom iz člena 8a;
(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3).

Or. de

Obrazložitev

Pristojnost, ki jo predlaga Komisija glede sprejetja smernic v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom, znatno omejuje pravice Evropskega parlamenta, zato je 
nesprejemljiva.

Predlog spremembe 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9, odstavek 1, točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
maloprodajnim trgom iz člena 8a; 

črtano

Or. de

Obrazložitev

Za potrebno urejanje na področju maloprodajnih trgov morajo biti še naprej pristojne države 
članice.

Predlog spremembe 260
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) podrobnosti o zadevah v zvezi z črtano
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maloprodajnim trgom iz člena 8a;

Or. de

Obrazložitev

To obrazložitev je treba primerjati z obrazložitvijo za predlog spremembe člena 15(4) 
direktive o notranjem trgu s plinom.

Predlog spremembe 261
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) podrobnosti o zadevah v zvezi z 
maloprodajnim trgom iz člena 8a;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Cilj usklajenih čezmejnih maloprodajnih trgov ni nujno razvoj dobro delujočega 
regionalnega veleprodajnega trga ali veleprodajnega trga Skupnosti, kar mora biti cilj te 
uredbe. Predlogi najboljše prakse so pogosto boljši od uradnih smernic na maloprodajnem 
območju, ki je večinoma upravičen do subvencije. Čeprav bi podprli smernico v zvezi z 
odpravo umetno nizkih reguliranih tarif, lahko nacionalna zakonodaja omejuje pooblastila 
regulatorjev.

Predlog spremembe 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 1 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3) črtano

Or. en

Obrazložitev

Teme, ki so naštete v členu 2c(3) ne smejo biti vključene v smernice, kot je opisano v členu 9.

Predlog spremembe 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) podrobnosti o zadevah iz člena 2c(3). črtano

Or. de

Obrazložitev

Pristojnost za sprejetje smernic za člen 2c(3) je določena v členu 2e(3). Ker Komisija ne sme 
sprejeti drugih smernic iz člena 9(1), ampak jih lahko le spremeni, je treba navedbo v členu 9 
zaradi sistematičnosti črtati.

Predlog spremembe 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Smernice o zadevah iz odstavka 1(a)–(c) 
so določene v Prilogi v povezavi z 

2. Smernice o zadevah iz odstavka 1(a)–(c) 
so določene v Prilogi v povezavi z 
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upravljavci prenosnega omrežja. upravljavci prenosnega omrežja. Potrebne 
smernice o zadevah iz odstavka 1(a)–(c) v 
zvezi z upravljavci skladišč in obratov za 
UZP ter smernice o zadevah iz 
odstavka 1(d)–(f) se sprejmejo pozneje po 
rednem postopku kot priloga 2 k tej uredbi.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog zagotavlja, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. Prenos 
pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve. Komisija je 
ocenila, da so smernice potrebne za izpolnitev ciljev uredbe, zato jih je treba določiti tudi v 
uredbi. Komisija lahko v sedanjem postopku predloži potrebne dopolnitve.

Predlog spremembe 265
Herbert Reul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko spreminja smernice iz 
prvega pododstavka in sprejme smernice o 
zadevah iz odstavka 1. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(2).

Komisija lahko sprejme smernice po 
postopku iz člena 14(2), da zagotovi 
pravilno izvajanje teh smernic v vseh 
državah članicah. Poleg tega lahko 
Komisija prosi Agencijo za sodelovanje 
evropskih regulatorjev ter Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega 
omrežja/Evropsko omrežje uporabnikov 
prenosnega omrežja, da spremeni 
predlagane smernice, kot je določeno v 
členu 2e(3).

Or. de

Obrazložitev

Namen postopka komitologije mora biti sprejetje pravno zavezujočih smernic, da se zagotovi 
enotno izvajanje v celotni Evropi. Pripravo je treba prepustiti strokovnjakom, ki se s takšnimi 
vprašanji ukvarjajo vsak dan.
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Predlog spremembe 266
Erika Mann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko spreminja smernice iz 
prvega pododstavka in sprejme smernice o 
zadevah iz odstavka 1. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14(2).

Komisija lahko spreminja smernice iz 
prvega pododstavka. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14(2).

Or. de

Obrazložitev

Komisija lahko v skladu z uredbo št. 1775/2005 smernice, ki jih sprejmejo zakonodajalci, le 
spremeni, ne sme pa jih sprejeti. Ta člen pomeni, da je Komisija splošno pristojna za sprejetje 
smernic, ki so po mnenju Komisije potrebne „za uskladitev“. Splošna pristojnost za sprejetje 
smernic, katerega cilj je le uskladitev, je nezdružljiva z načelom demokracije.

Predlog spremembe 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko spreminja smernice iz 
prvega pododstavka in sprejme smernice o 
zadevah iz odstavka 1. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 

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

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog zagotavlja, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. Prenos 
pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve. Komisija je 
ocenila, da so smernice potrebne za izpolnitev ciljev uredbe, zato jih je treba določiti tudi v 
uredbi.

Predlog spremembe 268
Dominique Vlasto

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru spremembe smernic iz prvega 
pododstavka in sprejetja smernic v zvezi s 
točkami iz odstavka 1 Komisija opravi 
predhodno študijo vpliva in posvetovanje z 
vsemi stranmi, ki jih zadevajo te smernice, 
po potrebi tudi z dobavitelji, odjemalci, 
uporabniki omrežja, upravljavci 
prenosnega omrežja, distributerji, 
upravljavci obratov in skladišč za UZP, 
ter zahteva sodelovanje Agencije.

Or. fr

Obrazložitev

 Če se izvršilna pooblastila Komisije razširijo na celotno uredbo, je treba vključiti tudi 
preglednost in mehanizme posvetovanja (kot obstajajo za evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin), zlasti v primeru zelo tehničnih vprašanj, kot je dostop do 
infrastrukture.
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Predlog spremembe 269
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar je to primerno in na predlog 
Agencije v skladu s členom 2e(1), lahko 
Komisija sprejme strateške smernice na 
področjih iz člena 2c(3) in (5) kot 
podlago, na kateri Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
razvije natančen osnutek tehničnega 
kodeksa iz člena 2c(3) ter osnutek 
desetletnega naložbenega načrta, ki je 
vključen v člen 2c(5).

Or. en

Obrazložitev

Člen 9 se mora prav tako sklicevati na možnost sprejetja strateških smernic v skladu s 
podobnimi spremembami za kodeks in naložbene načrte.

Predlog spremembe 270
Umberto Guidoni

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar je to primerno in na predlog 
Agencije v skladu s členom 2e(1), lahko 
Komisija sprejme strateške smernice na 
področjih iz člena 2c(3) in (5) kot 
podlago, na kateri Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin 
razvije natančen osnutek tehničnega 
kodeksa iz člena 2c(3) ter osnutek 
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desetletnega naložbenega načrta, ki je 
vključen v člen 2c(5).

Or. en

Obrazložitev

Zaradi postopka iz člena 2e, se mora tudi člen 9 sklicevati na možnost sprejetja strateških 
smernic po enakem postopku kot druge smernice, kot je določeno v uredbi. To vodi k dodatku 
odstavka 3a v ta člen. Seznam smernic iz tega člena je treba pregledati ob upoštevanju 11 
območij.

Predlog spremembe 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
„Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni regulativni organi, 
ustanovljeni na podlagi člena 25 direktive 
2003/55/ES, pristojni za učinkovito 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo, tako 
da jim dajo pravno pristojnost za 
nalaganje učinkovitih, odvračilnih in 
sorazmernih kazni, ki temeljijo na 10 % 
prihodka upravljavca sistema na 
domačem trgu za postopek ali preklicu 
licence operaterja. Države članice 
Komisijo uradno obvestijo o teh določbah 
najpozneje do 10. januarja 2005, prav 
tako jo takoj uradno obvestijo o vseh 
poznejših spremembah, ki imajo vpliv na 
te določbe.“

Or. en

(Sprejeti je treba člen 13 – odstavek 1 uredbe 1775/2005)
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Obrazložitev

Trenutno stanje izvajanja uredbe 1775/2005 kaže pomanjkljivosti zaradi pomanjkanja 
učinkovitih sankcij, ki bi jih vpeljale države članice. Nobenega prostora ni za pogajanja v 
primeru neskladnosti, prav tako morajo imeti regulatorji pooblastila za učinkovito uporabo 
njihovih pristojnosti za izvrševanje.

Predlog spremembe 272
Giles Chichester

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
„1. Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni regulativni organi, 
ustanovljeni na podlagi člena 25 direktive 
2003/55/ES, pristojni za učinkovito 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo, tako 
da se zagotovi njim ali drugemu organu 
pravna pristojnost za izdajo nalogov za 
skladnost in nalaganje učinkovitih, 
odvračilnih in sorazmernih kazni. Države 
članice Komisijo uradno obvestijo o teh 
določbah najpozneje do 10. januarja 
2005, prav tako jo takoj uradno obvestijo 
o vseh poznejših spremembah, ki imajo 
vpliv na te določbe.“

Or. en

(Ta predlog spremembe spreminja sedanji člen 13(1) uredbe št. 1775/2005.

Obrazložitev

Trenutno izvajanje uredbe 1775/2005 kaže pomanjkljivosti zaradi pomanjkanja učinkovitih 
sankcij, ki bi jih vpeljale države članice. Madridski forum je izrazil globoko zaskrbljenost, ker 
regulativni organi svoja pooblastila za sankcioniranje neskladnosti z uredbo uporabljajo le v 
omejenem obsegu. Nobenega prostora ni za pogajanja v primerih neskladnosti, prav tako 
morajo imeti regulatorji pooblastila za učinkovito uporabo njihovih pristojnosti za 
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izvrševanje.

Predlog spremembe 273
Nikolaos Vakalis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1775/2005
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 13 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
„1. Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni regulativni organi, 
ustanovljeni na podlagi člena 25 direktive 
2003/55/ES, pristojni za učinkovito 
zagotavljanje skladnosti s to uredbo, tako 
da zagotovijo njim ali drugemu organu 
pravno pristojnost za izdajo nalogov za 
skladnost in nalaganje učinkovitih, 
odvračilnih in sorazmernih kazni. Države 
članice Komisijo uradno obvestijo o teh 
določbah najpozneje do 1. januarja 2005, 
prav tako jo takoj uradno obvestijo o vseh 
poznejših spremembah, ki imajo vpliv na 
te določbe.“

Or. en

Obrazložitev

Svet evropskih regulatorjev na področju energije meni, da trenutno stanje izvajanja uredbe 
1775/2005 kaže pomanjkljivosti zaradi pomanjkanja učinkovitih sankcij, ki bi jih vpeljale 
države članice. Zagotoviti je treba učinkovito uporabo pristojnosti za izvrševanje s strani 
regulatorjev, da se sankcionira neskladnost z zahtevami uredbe.
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