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Predlog spremembe 178
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen –5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen – 5a

Evropska solidarnost
1. Države članice usklajujejo svoje 
dejavnosti, da bi zagotovile varno, 
raznoliko in učinkovito dobavo plina na 
evropski trg. Države članice sodelujejo na 
naslednjih področjih:
(a) usklajevanje nacionalnih nujnih 
ukrepov iz člena 8 Direktive 2004/67/ES;
(b) odkrivanje in po potrebi razvoj ali 
nadgradnja povezav za električno energijo 
in zemeljski plin;
(c) pogoji in praktične podrobnosti za 
medsebojno pomoč.
2. Države članice sodelujejo pri pripravi 
in izvajanju novih projektov na področju 
vzajemnih povezav med državami 
članicami, objektov za utekočinjeni 
zemeljski plin in skladiščenja, da bi se 
odpravili izolirani trgi, kar bo pripomoglo 
k ustvarjanju enotnega evropskega trga s 
plinom.
3. Države članice usklajujejo svoje 
dejavnosti glede dobaviteljev iz tretjih 
držav, da bi zagotovile izvajanje skupne 
evropske energetske politike;
4. Komisija pripravi tehnične in 
ekonomske ukrepe za prednostno 
vzpostavitev nove infrastrukture za 
izolirane trge, ki bo povezovala 
nacionalna prenosna omrežja držav 
članic.“
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Or. lt

Predlog spremembe 179
Alyn Smith

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi na notranjem trgu z zemeljskim 
plinom zagotovili zanesljivo oskrbo, 
države članice sodelujejo, da bi spodbujale 
regionalno in obojestransko solidarnost.

1. Da bi na notranjem trgu z zemeljskim 
plinom zagotovili zanesljivo oskrbo, 
države članice brez prekomernega 
obremenjevanja udeležencev na trgu
sodelujejo, da bi spodbujale regionalno in 
obojestransko solidarnost.

Or. en

Obrazložitev

Sporazumi o solidarnosti bi morali zagotoviti, da trg ne bo izkrivljan in da so cenovni signali 
še dalje učinkoviti, zlasti v obdobjih velikega povpraševanja.

Predlog spremembe 180
Eugenijus Maldeikis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi na notranjem trgu z zemeljskim 
plinom zagotovili zanesljivo oskrbo, 
države članice sodelujejo, da bi spodbujale 
regionalno in obojestransko solidarnost.

1. Da bi na notranjem trgu z zemeljskim 
plinom zagotovili zanesljivo oskrbo, 
države članice sodelujejo, da bi razvile 
medsebojne povezave ter spodbujale 
regionalno in obojestransko solidarnost.

Or. lt



AM\717987SL.doc 5/113 PE404.543v03-00

SL

Predlog spremembe 181
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. To sodelovanje vključuje razmere, 
katerih kratkoročna posledica so ali 
verjetno bodo resne motnje v dobavi, ki 
prizadenejo državo članico. Vključuje 
sledeče:

2. To sodelovanje vključuje razmere, 
katerih kratkoročna posledica so ali 
verjetno bodo resne motnje v dobavi, ki 
prizadenejo državo članico.

(a) usklajevanje nacionalnih nujnih 
ukrepov iz člena 8 Direktive 2004/67/ES;
(b) odkrivanje in po potrebi razvoj ali 
nadgradnja povezav za električno energijo 
in zemeljski plin;
(c) pogoji in praktične podrobnosti za 
medsebojno pomoč.

Or. lt

Predlog spremembe 182
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija mora biti obveščena o tem 
sodelovanju.

3. Komisija, druge države članice in 
udeleženci na trgu mora biti obveščena o 
tem sodelovanju.

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da bodo pri pravilih/smernicah za takšno 
sodelovanje in medsebojno pomoč upoštevana načela dobre ureditvene prakse in 
preglednosti.

Predlog spremembe 183
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ker predlog, ki ga je Komisije podala glede sprejetja smernic s pomočjo regulativnega 
postopka z nadzorom, močno omejuje pravice Evropskega parlamenta, ga je treba zavrniti.

Predlog spremembe 184
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 

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

Or. de

Obrazložitev

Smernice v zvezi z regionalno solidarnostjo so z našega vidika nepotrebne, ker člen že vsebuje 
vse bistvene predpise.

Predlog spremembe 185
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlagani postopek komitologije naj bi omejil vpliv Evropskega parlamenta. Tako bi se pri 
bistvenih odločitvah glede oblikovanja notranjega energetskega trga izognili demokratičnemu 
zakonodajnemu postopku. Ker utegnejo biti rezultati postopka komitologije izjemno 
daljnosežni in ker bi takšni temeljni predpisi vplivali na samo bistvo predpisov o ločevanju, ki 
veljajo za upravljavce distribucijskega omrežja, je treba to namero iz temeljnih razlogov 
zavrniti.
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Predlog spremembe 186
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

4. Komisija sprejme smernice za izvajanje 
tega člena v enem letu po začetku 
veljavnosti te direktive. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).

Or. en

Predlog spremembe 187
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

4. Komisija lahko spremeni smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se spremeni v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice v rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve.
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Predlog spremembe 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje ob 
upoštevanju nacionalne suverenosti pri 
naravnih virih. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. nl

Obrazložitev

Solidarnost je dobrodošla, a vsaka država mora obdržati nadzor nad svojimi naravnimi viri.

Predlog spremembe 189
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
regionalno in evropsko solidarnostno 
sodelovanje. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. lt
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Predlog spremembe 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1775/2005.

1. Države članice sodelujejo med seboj, da 
bi svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.

2. Ko se več držav članic sooči z resnimi 
ovirami pri sodelovanju na regionalni 
ravni, lahko Komisija na njihovo skupno 
prošnjo in ob soglasju zadevnih držav 
članic imenuje regionalnega 
koordinatorja. 
3. Regionalni koordinator spodbuja 
sodelovanje na regionalni ravni med 
regulativnimi organi in drugimi 
pristojnimi javnimi organi, upravljavci 
omrežja, borzo plina, uporabniki omrežja 
in tržnimi udeleženci. Regionalni 
koordinator zlasti:
(a) spodbuja nove učinkovite naložbe v 
medsebojno povezovanje. V ta namen 
upravljavcem prenosnih omrežij pomaga 
pri izdelavi načrta medsebojnega 
regionalnega povezovanja in prispeva k 
uskladitvi njihovih naložbenih odločitev 
ter po potrebi odprtega razpisnega 
postopka;
(b) spodbuja učinkovito in varno uporabo 
omrežij. V ta namen prispeva k 
usklajevanju med upravljavci prenosnih 
omrežij, nacionalnimi regulativnimi 
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organi in drugimi pristojnimi 
nacionalnimi javnimi organi pri 
oblikovanju skupnega dodeljevanja in 
skupnih zaščitnih mehanizmov;
(c) predloži Komisiji in zadevnim državam 
članicam letno poročilo o napredku, 
doseženem v regiji, ter o težavah ali 
ovirah, ki bi lahko ovirale tak napredek.

Or. en

Obrazložitev

Regionalni koordinatorji bi lahko imeli pomembno vlogo pri omogočanju dialoga med 
državami članicami, še zlasti glede čezmejnih naložb.

Predlog spremembe 191
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira.
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1775/2005.

Pristojni organi in nacionalni regulativni 
organi držav članic sodelujejo med seboj, 
da bi svoje nacionalne trge integrirali vsaj 
na regionalni ravni. Zlasti spodbujajo 
sodelovanje upravljavcev omrežij na 
regionalni ravni s ciljem, da oblikujejo 
konkurenčen notranji trg in pospešijo 
uskladitev svojega pravnega in 
regulativnega okvira.

Or. en

Obrazložitev

Če želimo zagotoviti, da regionalno sodelovanje prispeva k združljivemu in resničnemu 
vseevropskemu trgu, mora biti nujno tudi medregionalno sodelovanje regulatorjev, 
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upravljavcev prenosnih omrežij in Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Poleg 
tega je treba tej agenciji omogočiti, da predloži ustrezna priporočila za lažjo integracijo 
trgov.

Predlog spremembe 192
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1775/2005.

Države članice in njihovi nacionalni 
regulativni organi sodelujejo med seboj, 
da bi svoje nacionalne trge integrirali vsaj 
na regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni s ciljem, da 
oblikujejo konkurenčen evropski trg in 
pospešijo uskladitev svojega pravnega in 
regulativnega okvira. Geografsko območje, 
ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, 
se sklada z geografskimi območji, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1775/2005.

Or. en

Obrazložitev

Z regionalnim sodelovanjem bi lahko spodbudili integracijo trgov in vzpostavili konkurenčen 
evropski trg. Če želimo zagotoviti, da regionalno sodelovanje prispeva k združljivemu in 
resničnemu vseevropskemu trgu, mora biti nujno tudi medregionalno sodelovanje 
regulatorjev, upravljavcev prenosnih omrežij in Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev. Premiki k regionalnim trgom ne smejo biti samostojni, hkrati pa je treba 
zagotavljati jasen regulativni okvir za ta trg.
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Predlog spremembe 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1775/2005.

Države članice in njihovi nacionalni 
regulativni organi sodelujejo med seboj, 
da bi svoje nacionalne trge integrirali vsaj 
na regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni s ciljem, da 
oblikujejo konkurenčen evropski trg in 
pospešijo uskladitev svojega pravnega in 
regulativnega okvira. Geografsko območje, 
ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, 
se sklada z geografskimi območji, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1775/2005.

Or. en

Obrazložitev

Z regionalnim sodelovanjem bi lahko spodbudili integracijo trgov in vzpostavili konkurenčen 
evropski trg. Če želimo zagotoviti, da medregionalno sodelovanje prispeva k združljivemu in 
resničnemu vseevropskemu trgu, mora biti nujno tudi medregionalno sodelovanje 
regulatorjev, upravljavcev prenosnih omrežij in Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev. Poleg tega je treba tej agenciji omogočiti, da predloži ustrezna priporočila za 
lažjo integracijo trgov. Premiki k regionalnim trgom ne smejo biti samostojni, hkrati pa je 
treba zagotavljati jasen regulativni okvir za te trge.

Predlog spremembe 194
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost
svojega pravnega in regulativnega okvira.
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1775/2005.

Države članice in regulativni organi 
sodelujejo med seboj, da bi svoje 
nacionalne trge integrirali vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
zagotavljajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter omogočajo 
poenotenje svojega pravnega in 
regulativnega okvira. Geografsko območje, 
ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, 
se sklada z geografskimi območji, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1775/2005.

Or. lt

Predlog spremembe 195
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/55/ES
Člen 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter doslednost 
svojega pravnega in regulativnega okvira. 
Geografsko območje, ki ga vključujejo 
regionalna sodelovanja, se sklada z 
geografskimi območji, kot jih opredeljuje 
Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe 
(ES) št. 1775/2005.“

Države članice sodelujejo med seboj, da bi 
svoje nacionalne trge integrirale vsaj na 
regionalni ravni. Države članice zlasti 
spodbujajo sodelovanje upravljavcev 
omrežij na regionalni ravni ter zagotovijo 
doslednost svojega pravnega in 
regulativnega okvira. Poleg tega države 
članice zagotovijo minimalno stopnjo 
medsebojnih povezav med sosednjimi 
državami članicami. Geografsko območje, 
ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, 
se sklada z geografskimi območji, kot jih 
opredeljuje Komisija v skladu s členom 
2h(3) Uredbe (ES) št. 1775/2005.“

Or. en
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Obrazložitev

Da bi ustvarili resničen notranji trg za plin, mora biti med državami članicami dovolj 
medsebojnih povezav. Več medsebojnih povezav bo še bolj povečalo varnost oskrbe.

Predlog spremembe 196
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ko se več držav članic sooči z resnimi 
ovirami pri sodelovanju na regionalni 
ravni, lahko Komisija ob soglasju 
zadevnih držav članic imenuje 
regionalnega koordinatorja. Regionalni 
koordinator na regionalni ravni spodbuja 
sodelovanje med regulatornimi organi in 
drugimi pristojnimi javnimi organi, 
upravljavci omrežja, borzo energije, 
uporabniki omrežja in tržnimi udeleženci. 
Regionalni koordinator zlasti:
(a) spodbuja nove učinkovite naložbe v 
medsebojno povezovanje. V ta namen 
upravljavcem prenosnih omrežij pomaga 
pri izdelavi načrta medsebojnega 
regionalnega povezovanja in prispeva k 
uskladitvi njihovih odločitev za naložbe 
ter po potrebi odprtega razpisnega
postopka; 
(b) spodbuja učinkovito in varno uporabo 
omrežij. V ta namen prispeva k 
usklajevanju med upravljavci prenosnih 
omrežij, nacionalnimi regulativnimi 
organi in drugimi pristojnimi 
nacionalnimi javnimi organi pri 
oblikovanju skupnega dodeljevanja in 
skupnih zaščitnih mehanizmov;
(c) predloži Komisiji in zadevnim državam 
članicam letno poročilo o napredku, 
doseženem v regiji, ter o težavah ali 



PE404.543v03-00 16/113 AM\717987SL.doc

SL

ovirah, ki bi lahko ovirale tak napredek.

Or. en

Obrazložitev

Imenovanje regionalnega koordinatorja bi olajšalo regionalno sodelovanje.

Predlog spremembe 197
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"1a. Agencija sodeluje z nacionalnimi 
regulativnimi organi in med seboj 
nepovezanimi upravljavci prenosnih 
omrežij v skladu s poglavjem III, da bi 
zagotovila približevanje regionalnih 
regulativnih okvirov in tako ustvarila 
konkurenčen notranji trg. Če agencija 
meni, da so za to sodelovanje potrebna 
zavezujoča pravila, predloži zanje 
ustrezna priporočila. Na regionalnih trgih 
postane agencija odgovorni regulativni 
organ.“

Or. en

Predlog spremembe 198
Anne Laperrouze

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



AM\717987SL.doc 17/113 PE404.543v03-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 6a

Vertikalno integrirana podjetja

Za zagotovitev neodvisnosti upravljavcev 
prenosnih omrežij države članice 
zagotovijo, da so od [datum prenosa plus 
eno leto] vertikalno integrirana podjetja 
skladna s členom 7(1), točkami (a) do (d), 
ali s členom 9 ali z določbami člena 9b.“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„–1. Za zagotovitev neodvisnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij države 
članice zagotovijo, da so od [datum 
prenosa plus eno leto] vertikalno 
integrirana podjetja skladna s členom 
7(1), točkami (a) do (d), ali s členom 9 ali 
9b.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja učinkovito in uspešno ločevanje kot alternativo ločevanju 
lastništva in neodvisnim upravljavcem omrežja. Zagotavlja učinkovito ločevanje upravljavcev 
prenosnega omrežja in ne posega v lastništvo ter ne povzroča prodaje prenosnega omrežja ali 
prodaje proizvodnje energije.

Predlog spremembe 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„–1. Za zagotovitev neodvisnosti 
upravljavcev prenosnih omrežij države 
članice zagotovijo, da so od [datum 
prenosa plus eno leto] vertikalno 
integrirana podjetja skladna s členom 
7(1), točkami (a) do (d), ali s členom 9 ali 
z določbami člena 9b.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja učinkovito in uspešno pravno ločevanje kot alternativo ločevanju 
lastništva in neodvisnim upravljavcem omrežja. Zagotavlja učinkovito ločevanje upravljavcev 
prenosnega omrežja in ne posega v lastništvo ter ne povzroča prodaje prenosnega omrežja ali 
prodaje proizvodnje energije.

Predlog spremembe 201
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)



AM\717987SL.doc 19/113 PE404.543v03-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(da) ista oseba oziroma iste osebe ne 
smejo upravljati prenosnega omrežja s 
pogodbo o upravljanju ali uveljavljati 
vpliva na kakršen koli drug nelastniški 
način in ne smejo izvajati neposrednega 
ali posrednega nadzora ali imeti deleža v 
ali uveljavljati pravic nad podjetjem, ki 
opravlja katero koli od dejavnosti 
proizvodnje ali dobave.“

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti določbe o ločevanju lastništva.

Predlog spremembe 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko dovolijo 
odstopanja od odstavkov 1(b) in 1(c) do 
[datum prenosa plus dve leti], če 
upravljavci prenosnega sistema niso del 
vertikalno integriranega podjetja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To vprašanje v sistemu, v katerem je lastništvo popolnoma ločeno, ni pomembno.
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Predlog spremembe 203
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko dovolijo 
odstopanja od odstavkov 1(b) in 1(c) do 
[datum prenosa plus dve leti], če 
upravljavci prenosnega sistema niso del 
vertikalno integriranega podjetja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To vprašanje v sistemu, v katerem je lastništvo popolnoma ločeno, ni pomembno.

Predlog spremembe 204
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko dovolijo 
odstopanja od odstavkov 1(b) in 1(c) do 
[datum prenosa plus dve leti], če 
upravljavci prenosnega sistema niso del 
vertikalno integriranega podjetja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To vprašanje v sistemu, v katerem je lastništvo popolnoma ločeno, ni pomembno.
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Predlog spremembe 205
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je 
bilo odobreno v skladu s členom 9a kot 
neodvisen upravljavec omrežja.

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je
popolnoma v skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Nobeno podjetje, ki ni popolnoma nepovezano, ne sme delovati kot upravljavec prenosnih 
omrežij.

Predlog spremembe 206
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je 
bilo odobreno v skladu s členom 9a kot 

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je
popolnoma v skladu s tem členom.
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neodvisen upravljavec omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Nobeno podjetje, ki ni popolnoma nepovezano, ne sme delovati kot upravljavec prenosnih 
omrežij.

Predlog spremembe 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je 
bilo odobreno v skladu s členom 9a kot 
neodvisen upravljavec omrežja.

5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za 
izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti 
prenosna omrežja, ustanovi skupno 
podjetje, ki deluje kot upravljavec 
zadevnih prenosnih omrežij v več državah 
članicah. Nobeno drugo podjetje ne more 
biti del tega skupnega podjetja, razen če je
popolnoma v skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Nobeno podjetje, ki ni popolnoma nepovezano, ne sme delovati kot upravljavec prenosnih 
omrežij.

Predlog spremembe 208
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da se 
poslovno občutljivi podatki iz člena 10(1), 
s katerimi razpolagajo upravljavec 
prenosnega omrežja, ki je bil del vertikalno 
integriranega podjetja, in njegovo osebje, 
ne posredujejo podjetjem, ki opravljajo 
katero koli dejavnost proizvodnje in 
dobave.

6. Države članice zagotovijo, da:

(a) se poslovno občutljivi podatki iz člena 
10, s katerimi razpolagajo upravljavec 
prenosnega omrežja, ki je bil del vertikalno 
integriranega podjetja, in njegovo osebje, 
ne posredujejo podjetjem, ki opravljajo 
katero koli dejavnost proizvodnje in 
dobave;
(b) upravljavci prenosnih omrežij 
oblikujejo in izvajajo program za 
doseganje skladnosti, ki določa ukrepe, 
sprejete za preprečevanje 
diskriminatornega obnašanja in 
spoštovanje obveznosti glede preglednosti. 
Ta program določa tudi posebne 
obveznosti, ki jih morajo zaposleni pri 
upravljavcu prenosnega omrežja izpolniti 
za uresničitev tega cilja. Nadzornik za 
skladnost neodvisno nadzoruje izvajanje 
teh obveznosti. Nacionalni regulativni 
organ je pristojen za uvedbo sankcij proti 
upravljavcu prenosnega omrežja, ki 
neprimerno izvaja program za skladnost;
(c) upravljavci prenosnih omrežij 
imenujejo osebo ali organ kot nadzornika 
za skladnost, ki je odgovoren za:
(i) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
(ii) pripravo letnega poročila o skladnosti 
in njegovo predložitev regulativnemu 
organu;
(iii) izdajo priporočil v zvezi s programom 
za skladnost in njegovim izvajanjem;
(d) je zajamčena neodvisnost nadzornika 
za skladnost, zlasti s pogoji iz njegove 
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pogodbe o zaposlitvi, in ima nadzornik za 
skladnost dostop do vseh ustreznih knjig, 
zapisov in pisarn upravljavca prenosnih 
omrežij ter do vseh informacij, ki jih 
potrebuje za izpolnitev svojih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti določbe o ločevanju lastništva.

Predlog spremembe 209
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"6a. Države članice upravljavcem 
prenosnih omrežij in njihovim 
delničarjem preprečijo izvajanje 
dejavnosti, ki bi kljub učinkovitemu 
delovanju omrežja zmanjšale njihovo 
finančno sposobnost za izpolnjevanje 
obveznosti (blokiranje finančnih 
sredstev)."

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti določbe o ločevanju lastništva.
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Predlog spremembe 210
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6a. Zaradi ločevanja vertikalno 
integriranih podjetij ne sme priti do dviga 
cen plina za odjemalce ali drugih 
negativnih socialnih posledic.“

Or. xm

Predlog spremembe 211
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"6a. Določbe tega člena veljajo za vse 
lastnike/upravljavce prenosnih omrežij 
enako ne glede na njihovo izvorno 
državo."

Or. en

Obrazložitev

Za vse lastnike prenosnih omrežij, ki delujejo v EU, veljajo enaka pravila poslovanja.
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Predlog spremembe 212
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"6a. Določbe tega člena veljajo za vse 
lastnike/upravljavce prenosnih omrežij 
enako ne glede na njihovo izvorno 
državo."

Or. en

Predlog spremembe 213
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"6b. Komisija sprejme smernice, s 
katerimi zagotovi, da upravljavec 
prenosnega omrežja v celoti in učinkovito 
spoštuje odstavek 6(b) in (c). Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive se med drugim z njeno 
dopolnitvijo sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3)."

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti možnost, da sprejme smernice, ki bodo zagotovile skladnost z 
obveznostmi iz odstavka 6(novo) člena 7.
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Predlog spremembe 214
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6b. Države članice nadzorujejo postopek 
ločevanja vertikalno integriranih podjetij 
in Komisiji predložijo poročilo o 
doseženem napredku.“

Or. lt

Predlog spremembe 215
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Pri ločevanju lastništva in modelu neodvisnih upravljavcev omrežja so bili potrebni 
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mehanizmi, ki so preprečevali naložbe integriranih podjetij iz tretjih držav in tako 
zagotavljali, da so bila tudi podjetja iz tretjih držav zavezana ločevanju lastništva in 
neodvisnim upravljavcem omrežja. Ker naj ločevanje lastništva in model neodvisnih 
upravljavcev omrežja ne bi bili več edini možnosti, ti mehanizmi niso več potrebni.

Predlog spremembe 216
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Posledica vsakega predloga, ki bi izključeval naložbe tretjih držav, bo zmanjšanje 
raznolikosti naložb, kar lahko privede do pomanjkanja naložb, počasnejše liberalizacije 
delujočega trga ter manjše raznolikosti in prožnosti sistema.

Predlog spremembe 217
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Se nadomesti z novim odstavkom 7 v členu 7. Posledica vsakega predloga, ki bi izključeval 
naložbe tretjih držav, bo zmanjšanje raznolikosti naložb, kar lahko privede do pomanjkanja 
naložb, počasnejše liberalizacije delujočega trga ter manjše raznolikosti in prožnosti sistema.

Predlog spremembe 218
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
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odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Glede na naložbe v proizvodnjo plina v Evropski uniji in glede na nujne naložbe v plinsko 
infrastrukturo se tujih vlagateljev ne bi smelo izključevati iz naložb v evropsko infrastrukturo.

Predlog spremembe 219
Constanze Angela Krehl

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi upada lastne proizvodnje zemeljskega plina in nujno potrebnih naložb v plinsko 
infrastrukturo je treba kot vlagatelje upoštevati tudi proizvajalce zunaj Evrope. Z obsežnim 
izključevanjem proizvajalcev iz naložb v evropsko plinsko infrastrukturo bi vnaprej izključili 
zavzetost proizvajalcev za evropsko varnost oskrbe, ki jo dokazujejo te naložbe. Poleg tega 
predlogi ogrožajo dolgoletno partnerstvo z državami proizvajalkami.
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Predlog spremembe 220
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a črtano
Nadzor nad lastniki prenosnih omrežij in 
upravljavci prenosnih omrežij
1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij 
ali upravljavcev prenosnih omrežij ne 
nadzira oseba ali osebe iz tretjih držav.
2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je 
Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od 
odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi upada lastne proizvodnje zemeljskega plina in nujno potrebnih naložb v plinsko 
infrastrukturo je treba kot vlagatelje upoštevati tudi proizvajalce zunaj Evrope. Z obsežnim 
izključevanjem proizvajalcev iz naložb v evropsko plinsko infrastrukturo bi vnaprej izključili 
zavzetost proizvajalcev za evropsko varnost oskrbe, ki jo dokazujejo te naložbe. Poleg tega 
predlogi ogrožajo dolgoletno partnerstvo z državami proizvajalkami.

Predlog spremembe 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij ali 

1. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti prenosnih omrežij ali 
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upravljavcev prenosnih omrežij ne nadzira 
oseba ali osebe iz tretjih držav.

upravljavcev prenosnih omrežij, skladišč 
ali upravljavcev skladišč, vozlišč ali 
upravljavcev vozlišč ne nadzira oseba ali 
osebe iz tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Plinska skladišča in vozlišča so poleg prenosnih sistemov tudi pomemben del plinske 
infrastrukture, zato mora določba o tretjih državah vključevati tudi te zmogljivosti.

Predlog spremembe 222
Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je Skupnost, 
lahko dovoljuje odstopanje od odstavka 1.

2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je Skupnost 
in katerega cilj je skupni okvir za naložbe 
v energetski sektor ter odprtje 
energetskega trga tretje države tudi 
podjetjem v Uniji, lahko dovoljuje 
odstopanje od odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti pomen sporazuma med Skupnostjo in tretjimi državami, tako da nedvomno 
pomeni poseben sporazum na področju energije, kar zagotavlja načela pravne države na 
evropskih in zunanjih trgih, vzajemnost ter popolno disciplino pri zaščiti naložb.
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Predlog spremembe 223
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je Skupnost, 
lahko dovoljuje odstopanje od odstavka 1.

2. Sporazum z eno ali več tretjimi 
državami, katerega podpisnica je Skupnost 
in katerega cilj je skupni okvir za naložbe 
v energetski sektor ter odprtje 
energetskega trga tretje države tudi 
podjetjem v Uniji, lahko dovoljuje 
odstopanje od odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti pomen sporazuma med Skupnostjo in tretjimi državami, tako da nedvomno 
pomeni poseben sporazum na področju energije, kar zagotavlja načela pravne države na 
evropskih in zunanjih trgih ter vzajemnost. Če se podjetjem v tretjih državah omogoča dostop 
do evropskega trga, je treba enako pravico do dostopa na trg teh držav zagotoviti tudi 
evropskim podjetjem.

Predlog spremembe 224
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7b črtano
Imenovanje in certifikacija upravljavcev 
prenosnih omrežij
1. Podjetja, ki imajo v lasti prenosno 
omrežje in ki so jih nacionalni regulativni 
organi v skladu s certifikacijskim 
postopkom spodaj certificirali, da 
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izpolnjujejo zahteve iz členov 7(1) in 7a, 
države članice odobrijo in imenujejo za 
upravljavce prenosnega omrežja. 
Imenovanje upravljavcev prenosnega 
omrežja se sporoči Komisiji in objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.
2. Brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Skupnosti se certifikacija, ki jo 
zahteva lastnik prenosnega omrežja ali 
upravljavec prenosnega omrežja, ki ga v 
skladu s členom 7a nadzorujejo oseba ali 
osebe iz tretjih držav, zavrne, razen če 
lastnik prenosnega omrežja ali 
upravljavec prenosnega omrežja dokaže, 
da za zadevni subjekt ni mogoče, da bi 
nanj v nasprotju s členom 7(1) 
neposredno ali posredno vplival kateri 
koli upravljavec, ki se ukvarja s 
proizvodnjo ali dobavo plina ali električne 
energije, ali tretja država.
3. Upravljavci prenosnih omrežij 
regulativni organ obvestijo o vseh 
načrtovanih transakcijah, zaradi katerih 
bi bila lahko potrebna ponovna preučitev 
skladnosti s členoma 7(1) ali 7a.
4. Regulativni organi preverjajo, ali 
upravljavci prenosnih omrežij izpolnjujejo 
zahteve iz členov 7(1) in 7a. Da to
zagotovijo, začnejo certifikacijski 
postopek:
(a) po prejemu obvestila s strani 
upravljavca prenosnega omrežja v skladu 
z odstavkom 3;
(b) na lastno pobudo, če so seznanjeni s 
tem, da bi bile lahko zaradi načrtovane 
spremembe pravic ali vpliva nad lastniki 
prenosnih omrežij ali upravljavci 
prenosnih omrežij kršene določbe členov 
7(1) ali 7a, ali če imajo utemeljen razlog 
za domnevo, da je do take kršitve že 
prišlo; ali
(c) na utemeljeno zahtevo Komisije.
5. Regulativni organi sprejmejo odločitev 
glede certifikacije upravljavca prenosnega 
omrežja v štirih mesecih od datuma 
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uradnega obvestila s strani upravljavca 
prenosnega omrežja ali od datuma 
zahteve Komisije. Po preteku tega obdobja 
se šteje, da se certifikacija odobri. Izrecna 
odločitev ali tihi pristanek regulativnega 
organa lahko postane veljaven šele po 
zaključku postopka iz odstavkov 6 do 9 in 
le, če Komisija ne nasprotuje.
6. Izrecno odločitev ali tihi pristanek v 
zvezi s certifikacijo upravljavca 
prenosnega omrežja regulativni organ 
takoj posreduje Komisiji, skupaj z vsemi 
zadevnimi podatki, ki se nanašajo na 
odločitev. 
7. Komisija uradno obvestilo prouči takoj 
po prejemu. Če Komisija ugotovi, da za 
odločitev regulativnega organa obstaja 
resen sum, da ni skladna s členi 7(1), 7a 
ali 7b(2), v dveh mesecih po prejemu 
uradnega obvestila sproži postopek. V 
takem primeru regulativni organ in 
zadevnega upravljavca prenosnega 
omrežja povabi, da predložita pripombe. 
Če Komisija zahteva dodatne podatke, se 
lahko obdobje dveh mesecev podaljša za 
dodatna dva meseca, s pričetkom od 
prejema popolnih podatkov.
8. Če se Komisija odloči za sprožitev 
postopka, najkasneje v štirih mesecih od 
datuma te odločitve sprejme končno 
odločitev, in sicer:
(a) ne nasprotuje odločitvi regulativnega 
organa;
ali
(b) od zadevnega regulativnega organa 
zahteva, da spremeni ali prekliče svojo 
odločitev, če meni, da zahteve iz členov 
7(1), 7a ali 7b(2) niso izpolnjene. 
9. Če Komisija ne sproži postopka ali ne 
sprejme končne odločitve v roku iz 
odstavkov 7 in 8, se šteje, da ne nasprotuje 
odločitvi regulativnega organa.
10. Regulativni organ ravna v skladu z 
odločitvijo Komisije o spremembi ali 
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preklicu odločitve o certifikaciji v roku 
štirih tednov in o tem obvesti Komisijo.
11. Regulativni organi in Komisija lahko 
od upravljavcev prenosnih omrežij in 
podjetij, ki opravljajo katero koli 
dejavnost proizvodnje ali dobave, 
zahtevajo vse informacije, ki jih 
potrebujejo za izvajanje svojih nalog iz 
tega člena.
12. Regulativni organi in Komisija 
poskrbijo za zaupnost komercialno 
občutljivih podatkov.
13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. 
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 225
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. 
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 

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

Or. en

Obrazložitev

Komisija odločitve o tem ne sme sprejeti s postopkom komitologije, ampak s soodločanjem.

Predlog spremembe 226
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je 
treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. 
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Določbe o imenovanju in certificiranju upravljavcev prenosnih omrežij so že v zadostni meri 
zajete v direktivi. Zato pooblastilo za sprejetje smernic ni več potrebno.

Predlog spremembe 227
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b – odstavek 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komisija sprejme smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je treba 
slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

13. Komisija lahko spremeni smernice, ki 
podrobno določajo postopek, ki mu je treba 
slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. Ta 
ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se spremeni v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 228
Pia Elda Locatelli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"13a. Postopki iz tega člena, zlasti 
omejitve iz odstavka 2, se ne uporabljajo 
za pridobivalne plinovode, namenjene 
zgolj za neposredno povezavo omrežij 
izvornih držav, dobaviteljic plina, z 
začetnimi postajami na ozemlju 
Skupnosti, ter za njihove nadgradnje."

Or. en

Obrazložitev

Za pridobivalne plinovode, ki segajo neposredno na ozemlje Skupnosti, ne velja certifikacijski 
postopek. Za razvoj večjih projektov za proizvodnjo in prenos plina so načeloma odgovorni 
mednarodni konzorciji, v katerih sodelujejo tuja proizvodna podjetja.
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Predlog spremembe 229
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"13a. Postopki iz tega člena, zlasti 
omejitve iz odstavka 2, se ne uporabljajo 
za pridobivalne plinovode, namenjene 
zgolj za neposredno povezavo omrežij 
izvornih držav, dobaviteljic plina, z 
začetnimi postajami na ozemlju 
Skupnosti, ter za njihove nadgradnje."

Or. en

Obrazložitev

Za pridobivalne plinovode, ki segajo neposredno na ozemlje Skupnosti, ne velja certifikacijski 
postopek. Za razvoj večjih projektov za proizvodnjo in prenos plina so načeloma odgovorni 
mednarodni konzorciji, v katerih sodelujejo tuja proizvodna podjetja.

Predlog spremembe 230
Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"13a. Postopki iz tega člena, zlasti 
omejitve iz odstavka 2, se ne uporabljajo 
za pridobivalne plinovode, namenjene 
zgolj za neposredno povezavo omrežij 
izvornih držav, dobaviteljic plina, z 
začetnimi postajami na ozemlju 
Skupnosti, ter za njihove nadgradnje."

Or. en
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Obrazložitev

Za razvoj projektov za proizvodnjo in prenos plina so pogosto odgovorni mednarodni 
konzorciji, v katerih sodelujejo tuja proizvodna podjetja. Uporaba certifikacijskega postopka 
za pridobivalne plinovode, ki segajo neposredno na ozemlje Skupnosti, bi ovirala naložbe za 
izvoz plina. 

Predlog spremembe 231
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7b – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"13a. Postopki iz tega člena, zlasti 
omejitve iz odstavka 2, se ne uporabljajo 
za pridobivalne plinovode, namenjene 
zgolj za neposredno povezavo omrežij 
izvornih držav, dobaviteljic plina, z 
začetnimi postajami na ozemlju 
Skupnosti, ter za njihove nadgradnje."

Or. en

Obrazložitev

Za pridobivalne plinovode, ki segajo neposredno na ozemlje Skupnosti, ne velja certifikacijski 
postopek. Za razvoj večjih projektov za proizvodnjo in prenos plina so načeloma odgovorni 
mednarodni konzorciji, v katerih sodelujejo tuja proizvodna podjetja. Nekaterga podjetja, ki 
sodelujejo pri teh projektih, večinoma nadzirajo tretje države ali celo v njih sodelujejo.

Predlog spremembe 232
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/55/ES
Člen 7c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7c črtano
Imenovanje upravljavcev skladišč in 
obratov za UZP
Države članice imenujejo ali zahtevajo od 
podjetja plinskega gospodarstva, ki ima v 
lasti skladišča ali obrate za UZP, da 
imenuje enega ali več upravljavcev 
sistema za obdobje, ki določijo države 
članice glede na oceno učinkovitosti in 
gospodarskega ravnotežja.

Or. en

Predlog spremembe 233
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) upravlja, vzdržuje in razvija naprave za 
prenos, skladiščenje in/ali UZP glede na 
gospodarske zahteve, da so varne, 
zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem 
varovanja okolja, spodbuja energetsko 
učinkovitost ter raziskave in inovacije, 
zlasti v zvezi z zagotavljanjem prodora 
obnovljivih virov energije in razširjanja 
nizkoogljične tehnologije.

(a) upravlja, vzdržuje in razvija naprave za 
prenos, skladiščenje in/ali UZP glede na 
gospodarske zahteve, da so varne, 
zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem 
varovanja okolja.

Or. de

Obrazložitev

Naloga upravljavcev prenosnih omrežij, skladišč in/ali naprav UZP je zagotavljati varno, 
zanesljivo in učinkovito infrastrukturo. Obsežnejših ciljev ne morejo uresničevati. Ti spadajo 
na področje pristojnosti zadevnih držav članic ali drugih tržnih udeležencev.
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Predlog spremembe 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) upravlja, vzdržuje in razvija naprave za 
prenos, skladiščenje in/ali UZP glede na 
gospodarske zahteve, da so varne, 
zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem 
varovanja okolja, spodbuja energetsko 
učinkovitost ter raziskave in inovacije, 
zlasti v zvezi z zagotavljanjem prodora 
obnovljivih virov energije in razširjanja 
nizkoogljične tehnologije.

(a) upravlja, vzdržuje in razvija naprave za 
prenos, skladiščenje in/ali UZP glede na 
gospodarske zahteve, da so varne, 
zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem 
varovanja okolja, spodbuja energetsko 
učinkovitost in proaktivno vključevanje 
tako velikega obsega obnovljivih virov kot 
decentralizirane proizvodnje energije ter 
raziskave in inovacije, da se uresničijo ti 
cilji.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci omrežij so odgovorni tudi za proaktivno vključevanje obnovljivih virov.

Predlog spremembe 235
Britta Thomsen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V členu 8(1) se doda naslednja točka:
„(da) pod nadzorom nacionalnih 
regulativnih organov pobira dajatve za 
prezasedenost in plačila v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003, zagotavlja in 
ureja dostop tretjih strani ter daje 
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utemeljene razlage za zavrnjen dostop; 
upravljavci prenosnega omrežja pri 
izvajanju svojih nalog v skladu s tem 
členom najprej preučijo koristi za regijo, v 
kateri delujejo.“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančno opredeljuje nekatere dejavnosti, ki jih morajo izvajati 
upravljavci prenosnih omrežij, pri tem pa je treba pregledno obravnavati tudi razloge za 
odklonitev dostopa.

Predlog spremembe 236
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V členu 8 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
"3. Države članice lahko prek 
nacionalnih regulativnih organov od 
upravljavcev prenosnega omrežja 
zahtevajo, da izpolnijo minimalne 
standarde glede vzdrževanja in razvoja 
prenosnega omrežja, skupaj z 
zmogljivostjo za medsebojno 
povezovanje. Nacionalnim regulativnim 
organom je treba dati širša pooblastila, da 
se zagotavi varstvo potrošnikov v Uniji."

Or. en

Obrazložitev

Varstvo potrošnikov mora biti prednostna naloga pri sprejemanju odločitev o vzdrževanju, da 
se preprečijo škodljivi učinki za končne uporabnike. Veliko nacionalnih regulativnih organov 
zdaj ni odgovornih za upoštevanje evropskega odjemalca, zato se vse odločitve sprejemajo le 
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ob upoštevanju nacionalnega odjemalca, kar pa se bo moralo spremeniti, če naj bi bil 
evropski energetski trg dejansko uspešen.

Predlog spremembe 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V členu 8 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
"3. Države članice lahko prek 
nacionalnih regulativnih organov od 
upravljavcev prenosnega omrežja 
zahtevajo, da izpolnijo minimalne 
standarde glede vzdrževanja in razvoja 
prenosnega omrežja, skupaj z 
zmogljivostjo za medsebojno 
povezovanje. Nacionalnim regulativnim 
organom je treba dati širša pooblastila, da 
se zagotovi varstvo potrošnikov v Uniji."

Or. en

(Doda se pojasnilo k členu 8(3) Direktive 2003/55/ES)

Obrazložitev

Varstvo potrošnikov mora biti prednostna naloga pri sprejemanju odločitev o vzdrževanju, da 
se preprečijo škodljivi učinki za končne uporabnike. Veliko nacionalnih regulativnih organov 
zdaj ni odgovornih za upoštevanje evropskega odjemalca, zato se vse odločitve sprejemajo le 
ob upoštevanju nacionalnega odjemalca, kar pa se bo moralo spremeniti, če naj bi bil 
evropski energetski trg dejansko uspešen.
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Predlog spremembe 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavki 4a do 4h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) V člen 8 se vstavijo naslednji 
odstavki:
„4a. Upravljavci prenosnega omrežja vsaj 
vsaki dve leti pripravijo desetletni načrt za 
razvoj omrežja Sprejmejo učinkovite 
ukrepe za zagotavljanje ustreznosti 
omrežja in zanesljivosti oskrbe.
4b. Desetletni načrt za razvoj omrežja 
zlasti:
a) za udeležence na trgu prikaže glavno 
prenosno infrastrukturo, ki jo je treba 
zgraditi v naslednjih desetih letih;
b) vsebuje vse že sprejete naložbe in 
opredeli nove, za katere je treba v 
naslednjih treh letih sprejeti odločitev o 
izvajanju.
4c. Za izdelavo tega desetletnega načrta za 
razvoj omrežja vsak upravljavec 
prenosnega omrežja določi predvidevanja 
o razvoju proizvodnje, porabe in 
izmenjave z drugimi državami ter 
upošteva obstoječe regionalne in 
vseevropske načrte za naložbe v omrežja. 
Upravljavec prenosnega omrežja 
pravočasno predloži pristojnemu 
nacionalnemu organu osnutek tega 
načrta.
4d. Pristojni nacionalni organ se o 
osnutku odprto in pregledno posvetuje z 
vsemi ustreznimi uporabniki omrežja in 
lahko objavi izide takšnega posvetovanja, 
zlasti morebitne naložbene potrebe. 
4e. Pristojni nacionalni organ oceni, ali 
osnutek desetletnega načrta za razvoj 



PE404.543v03-00 46/113 AM\717987SL.doc

SL

omrežja zajema vse potrebne naložbe, ki 
so bile opredeljene med posvetovanjem. 
Pristojni nacionalni organ lahko od 
upravljavca prenosnega omrežja zahteva, 
da ta načrt spremeni.
4f. Pristojni nacionalni organ iz 
odstavkov 4c, 4d in 4e je lahko nacionalni 
regulativni organ, kateri koli drugi 
pristojni nacionalni javni organ ali 
skrbnik za razvoj omrežja, ki ga ustanovi 
upravljavec prenosnega omrežja. Pri 
slednjem upravljavci prenosnega omrežja 
pristojnemu nacionalnemu javnemu 
organu predložijo v sprejetje osnutke 
statutov, sezname svojih članov in 
poslovnik.
4g. Če upravljavec prenosnega omrežja ne 
izvede posamezne naložbe, navedene v 
desetletnem načrtu za razvoj omrežja, v 
naslednjih treh letih, države članice 
zagotovijo, da ima nacionalni regulativni 
organ ali drug pristojni nacionalni javni 
organ pristojnost:
(a) z vsemi pravnimi sredstvi zahtevati od 
upravljavca prenosnega omrežja, naj 
izpolni svoje naložbene obveznosti z 
uporabo lastnih finančnih zmogljivosti, 
ali
(b) pozvati neodvisne vlagatelje, naj 
sodelujejo na razpisu za potrebne naložbe 
v prenosno omrežje, hkrati pa lahko od 
upravljavca prenosnega omrežja zahteva, 
da:
– se strinja z naložbo katere koli tretje 
strani,
– se strinja, da katera koli tretja stran 
zgradi ali da sam zgradi ustrezna nova 
sredstva, in
– da upravlja ustrezna nova sredstva.
Ustrezno finančno ureditev mora odobriti 
nacionalni regulativni organ ali drug 
pristojni nacionalni organ. V obeh 
primerih ureditev tarif omogoča, da 
prihodki pokrivajo stroške teh naložb.



AM\717987SL.doc 47/113 PE404.543v03-00

SL

4h. Pristojni nacionalni javni organ 
nadzoruje in ocenjuje izvajanje 
naložbenega načrta.

Or. en en

Obrazložitev

Predlagane spremembe člena 8 zlasti zagotavljajo, da bodo potrebna vlaganja v omrežje 
izvedena tudi proti volji upravljavcev prenosnih omrežij in da povezav na omrežje ni mogoče 
zavrniti. Za primer, če upravljavec prenosnega omrežja vlaganje zavrne, sta predvidena dva 
ukrepa: pristojni organ od njega zahteva, da sredstva vloži sam ali pa objavi razpisni 
postopek.

Predlog spremembe 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 c (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) V člen 8 se vstavi naslednji odstavek:

„4a. Pri opravljanju svojih nalog 
upravljavci prenosnih omrežij upoštevajo 
tehnične in tržne kodekse, ki jih je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnih omrežij za plin.“

Or. en en

Obrazložitev

Pomembno je, da kodekse, ki jih je sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih 
omrežij, izvajajo vsi upravljavci prenosnih omrežij. S tem ko se kodeksi vežejo na naloge 
upravljavcev prenosnih omrežij, kot to opredeljuje direktiva o plinu, se njihov pravni položaj 
močno okrepi, saj njihova uporaba ni več odvisna od dobre volje posameznikov.
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Predlog spremembe 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 d (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6d) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 8a
Učinkovito in uspešno ločevanje 
prenosnih omrežij
I. Sredstva, oprema, osebje in identiteta
1. Upravljavcem prenosnega omrežja so 
na voljo vsi človeški, fizični in finančni 
viri vertikalno integriranega podjetja, ki 
so potrebni za običajno dejavnost prenosa 
plina, zlasti:
(i) upravljavcu prenosnega omrežja so na 
voljo sredstva, ki so potrebna za običajno 
dejavnost prenosa plina;
(ii) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposli osebje, ki je potrebno za običajno 
dejavnost prenosa plina;
(iii) izmenjava osebja in zagotavljanje 
storitev med vejami vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave, sta 
omejena na primere, v katerih ni možnosti 
za diskriminatorno ravnanje in ga morajo 
potrditi nacionalni regulativni organi, da 
bi se izključilo tveganje glede konkurence 
in navzkrižja interesov;
(iv) ustrezni finančni viri so pravočasno 
na voljo za prihodnje naložbene projekte.
2. Dejavnosti, potrebne za običajno 
dejavnost prenosa plina iz odstavka 1, 
zajemajo vsaj:
– zastopanje upravljavca prenosnega 
omrežja in stike s tretjimi stranmi ter 
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nacionalnimi regulativnimi organi,
– odobritev in upravljanje dostopa tretjih 
strani do omrežja,
– pobiranje plačil za dostop, dajatve za 
prezasedenost in plačila po mehanizmu 
nadomestil med upravljavci prenosnih 
omrežij v skladu s členom 3 Uredbe (ES) 
št. 1228/2003,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja,
– načrtovanje naložb, kar zagotavlja 
dolgoročno sposobnost omrežja, da 
zadosti razumnemu povpraševanju, in 
zanesljivost oskrbe,
– pravne storitve,
– računovodske in 
informacijskotehnološke storitve.
3. Pravna oblika upravljavcev prenosnih 
omrežij je delniška družba.
4. Upravljavec prenosnega omrežja ima 
pravno osebnost, ki se občutno razlikuje 
od vertikalno integriranega podjetja, z 
ločenim trženjem, komunikacijo in 
prostori.
5. Računovodske izkaze upravljavcev 
prenosnih omrežij pregleduje revizor, ki 
ni oseba, ki pregleduje vertikalno 
integriranega podjetja in vsa z njimi 
povezana podjetja.
II. Neodvisnost uprave upravljavcev 
prenosnih omrežij, izvršnega 
direktorja/izvršilnega odbora
6. Odločitve o imenovanju in vsaki 
predčasni prekinitvi delovnega razmerja 
izvršnega direktorja ali članov izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnih omrežij ter 
odločitve o sklenitvi ali predčasnem 
prenehanju pogodb o zaposlitvi s temi 
osebami se sporočijo nacionalnemu 
regulativnemu organu ali kateremu koli 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
javnemu organu. Te odločitve in pogodbe 
lahko postanejo obvezujoče le, če 
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nacionalni regulativni organ ali kateri 
koli drug pristojni javni organ v treh 
tednih od prejema sporočila ne uporabi 
svoje pravice veta. Veto se lahko uporabi, 
če imenovanje in sklenitev ustrezne 
pogodbe zbuja resne pomisleke v zvezi s 
profesionalno neodvisnostjo imenovanega 
izvršnega direktorja ali člana izvršilnega 
odbora; v primeru predčasne prekinitve 
delovnega razmerja in ustrezne pogodbe s 
temi osebami se lahko pravica do veta 
uporabi samo, če se pojavijo resni 
pomisleki v zvezi s podlago za takšno 
predčasno prekinitev in njeno 
utemeljitvijo.
7. Pravica do pritožbe pri nacionalnem 
regulativnem organu ali drugem 
pristojnem nacionalnem javnem organu 
ali sodišču se upravi upravljavca 
prenosnega omrežja zagotovi v primeru 
predčasne prekinitve njihovega delovnega 
razmerja.
8. Po prekinitvi delovnega razmerja pri 
upravljavcu prenosnih omrežij izvršni 
direktorji ali člani izvršilnega odbora vsaj 
v obdobju nadaljnjih treh let ne sodelujejo 
v nobeni veji vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti 
proizvodnje ali dobave.
9. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora nimajo nobenih koristi in ne 
dobijo nobenega nadomestila iz katerega 
koli dela vertikalno integriranega 
podjetja, ki ni upravljavec prenosnega 
omrežja. Nadomestilo izvršnega direktorja 
ali članov izvršilnega odbora ni v 
nobenem delu odvisno od dejavnosti 
vertikalno integriranega podjetja, ki ni 
upravljavec prenosnega omrežja.
10. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ne morejo biti posredno ali neposredno 
odgovorni za tekoče delovanje nobene 
druge veje vertikalno integriranega 
podjetja.
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11. Brez poseganja v gornje določbe ima 
upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva dejanske pravice 
za sprejemanje odločitev glede sredstev, ki 
so potrebna za obratovanje, vzdrževanje in 
razvoj omrežja. To ne sme preprečiti 
obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c. To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca prenosnega omrežja in 
določitev skupnih omejitev stopnje 
zadolževanja njegovega hčerinskega 
podjetja. Matično podjetje nima pravice 
dajati navodil v zvezi z vsakdanjim 
obratovanjem niti v zvezi s posameznimi 
odločitvami o gradnji ali nadgradnji 
plinovodov, ki ne presegajo pogojev 
potrjenega finančnega načrta ali drugega 
enakovrednega instrumenta.
III. Nadzorni svet ali upravni odbor
12. Predsednik nadzornega 
sveta/upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja ne sodeluje v nobeni 
veji vertikalno integriranega podjetja, ki 
opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.
13. Nadzorni sveti ali upravni odbori 
upravljavcev prenosnih omrežij 
vključujejo tudi neodvisne člane, 
imenovane za obdobje vsaj petih let. 
Imenovanje članov nadzornega sveta ali 
upravnega odbora, o katerem se obvesti 
nacionalni regulativni organ ali kateri 
koli drug pristojni nacionalni javni organ, 
postane obvezujoče pod pogoji iz odstavka 
6.
14. Za namene odstavka 13 se član 
nadzornega sveta ali upravnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja 
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obravnava kot neodvisen, če ni v nobenem 
poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno 
integriranim podjetjem, z njegovimi 
vodilnimi delničarji ali njihovo upravo, 
kar bi lahko ustvarilo navzkrižje 
interesov, zlasti:
(a) če pet let pred imenovanjem v 
nadzorni svet ali upravni odbor ni deloval 
v kateri koli veji vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti 
proizvodnje in dobave;
(b) če nima deleža v vertikalno 
integriranem podjetju in z njim povezanih 
podjetjih, z izjemo upravljavca 
prenosnega omrežja, in od njih ne 
prejema nadomestil;
(c) če med svojim članstvom v nadzornem 
svetu ali upravnem odboru nima 
pomembnih poslovnih odnosov s katero 
koli vejo vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnosti oskrbe z 
energijo;
(d) če ni član izvršilnega odbora podjetja, 
v katerem člane nadzornega sveta ali 
upravnega odbora imenuje vertikalno 
integrirano podjetje.
IV. Nadzornik za skladnost
15. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo 
in izvajajo program za doseganje 
skladnosti, ki določa, katere ukrepe je 
treba sprejeti, da se onemogoči 
diskriminatorno vedenje. Program določa 
tudi posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni pri upravljavcih prenosnega 
omrežja izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Program odobri nacionalni regulativni 
organ ali kateri koli drug pristojni 
nacionalni javni organ. Izvajanje 
programa neodvisno nadzoruje nadzornik 
za skladnost. Nacionalni regulativni 
organ je pristojen za uvedbo sankcij proti 
upravljavcu prenosnega omrežja, ki 
neprimerno izvaja program za skladnost.
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16. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
upravljavca prenosnega omrežja imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je odgovoren za:
(i) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
(ii) pripravo letnega poročila, ki določa 
ukrepe za izvajanje programa za 
skladnost, in predložitev poročila 
nacionalnemu regulativnemu organu;
(iii) izdajo priporočil v zvezi s programom 
za skladnost in njegovim izvajanjem.
17. Neodvisnost nadzornika za skladnost 
se zagotovi zlasti s pogoji v ustrezni 
pogodbi o zaposlitvi.
18. Nadzornik za skladnost ima možnost, 
da se redno obrača na nadzorni svet ali 
upravni odbor upravljavca prenosnega 
omrežja in vertikalno integriranega 
podjetja ter nacionalne regulativne 
organe. 
19. Nadzornik za skladnost se udeležuje 
vseh sej nadzornega sveta ali upravnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja, 
ki obravnavajo naslednja področja:
(i) pogoji dostopa in priklopa na omrežje, 
vključno s pobiranjem plačil za dostop, 
dajatev za prezasedenost in plačil v okviru 
mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnih omrežij v skladu s členom 3 
Uredbe (ES) št. 1228/2003;
(ii) projekti, katerih cilj je obratovanje, 
vzdrževanje in razvoj prenosnih omrežij, 
vključno z naložbami v povezave in 
priklope;
(iii) nakup energije z namenom pokritja 
njene izgube.
20. Nadzornik za skladnost med temi 
sejami prepreči diskriminatorno razkritje 
poslovno koristnih podatkov o dejavnostih 
proizvajalcev ali dobaviteljev nadzornemu 
svetu ali upravnemu odboru.
21. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
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vseh pomembnih knjig, zapisov in uradov 
upravljavca prenosnega omrežja ter do 
vseh informacij, potrebnih za izpolnitev 
obveznosti.
Izvršni direktor ali izvršilni odbor lahko 
imenujeta ali odstavita nadzornika za 
skladnost samo, če to predhodno odobri 
nacionalni regulativni organ.

Or. en en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja učinkovito ločitev brez poseganja v lastništvo. Z uvedbo 
omenjenih mehanizmov bo upravljavcem prenosnega omrežja zagotovljena strukturna in 
finančna neodvisnost od proizvodnje vertikalno integriranih podjetij. Nevtralnost 
upravljavcev prenosnega omrežja bodo nadzorovali nacionalni regulativni organ, nadzornik 
za skladnost in revizor. Drug steber pri tej možnosti predstavljajo učinkovite sankcije za 
regulatorje, ki upravljavcem prenosnega omrežja onemogočajo preprečevanje naložb v 
omrežja.

Predlog spremembe 241
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 9 črtano
Neodvisni upravljavci omrežij
1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države 
članice dovolijo odstopanja od člena 7(1), 
če država članica na predlog lastnika
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje. Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
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iz člena 7(1).
2. Države članice lahko neodvisnega 
upravljavca omrežja odobrijo in 
imenujejo samo pod naslednjimi pogoji:
(a) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
izpolnjuje zahteve iz člena 7(1)(b) do (d);
(b) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
ima na voljo zahtevana finančna sredstva 
ter tehnične in človeške vire, da lahko 
opravlja naloge iz člena 8;
(c) kandidat za upravljavca se je obvezal, 
da se bo držal desetletnega načrta za 
razvoj omrežja, ki ga predlaga regulativni 
organ;
(d) lastnik prenosnega omrežja je dokazal 
sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti 
iz odstavka 6. V ta namen predloži vse 
osnutke pogodbenih dogovorov s 
kandidatom za upravljavca in katerim koli 
drugim zadevnim subjektom;
(e) kandidat za upravljavca je dokazal 
zmožnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz 
Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 
2005 o pogojih za dostop do prenosnih 
omrežij zemeljskega plina*, vključno s 
sodelovanjem upravljavcev prenosnega 
omrežja na evropski in regionalni ravni.
3. Podjetja, ki so jih nacionalni 
regulativni organi certificirali, da 
izpolnjujejo zahteve iz členov 7a in 9(2), 
države članice odobrijo in imenujejo za 
neodvisne upravljavce prenosnega 
omrežja. Uporablja se certifikacijski 
postopek iz člena 7b.
4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da 
regulativni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije in po posvetovanju z lastnikom 
prenosnega omrežja in upravljavca 
prenosnega omrežja v šestih mesecih 
imenuje neodvisnega upravljavca omrežja 
za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega 
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omrežja lahko regulativnemu organu 
kadar koli predlaga imenovanje novega 
neodvisnega upravljavca omrežja po 
postopku iz člena 9(1).
5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop in dajatev za 
prezasedenost, upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj prenosnega omrežja, z 
načrtovanjem naložb pa tudi zagotavlja, 
da je omrežje dolgoročno sposobno 
zadostiti razumnemu povpraševanju. Pri 
razvoju omrežja je neodvisni upravljavec 
omrežja odgovoren za načrtovanje 
(vključno s postopkom za izdajo 
energetskega dovoljenja), izgradnjo in 
začetek obratovanja novih zmogljivosti. V 
ta namen deluje kot upravljavec 
prenosnega omrežja v skladu s tem 
poglavjem. Lastniki prenosnih omrežij ne 
morejo biti odgovorni za odobritev in 
upravljanje dostopa tretjih strani ter za 
načrtovanje naložb.
6. Če se imenuje neodvisni upravljavec 
omrežja, ima lastnik prenosnega omrežja 
naslednje naloge:
(a) sodeluje z neodvisnim upravljavcem 
omrežja in mu nudi potrebno podporo pri 
izvajanju njegovih nalog, zlasti vse 
potrebne informacije;
(b) financira naložbe, za katere se odloči 
neodvisni upravljavec omrežja in ki jih 
potrdi regulativni organ, ali da soglasje, 
da jih financira katera druga 
zainteresirana stran, vključno z 
neodvisnim upravljavcem omrežja. 
Zadevne finančne določbe mora odobriti 
regulativni organ. Pred odobritvijo se 
regulativni organ posvetuje z lastnikom 
sredstev in drugimi zainteresiranimi 
stranmi;
(c) zagotavlja kritje odgovornosti v zvezi z 
omrežnimi sredstvi, ki jih ima v lasti in jih 
upravlja neodvisni upravljavec omrežja, 
razen odgovornosti, ki se nanaša na 
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naloge neodvisnega upravljavca omrežja;
(d) zagotavlja jamstva za spodbujanje 
financiranja morebitnih širitev omrežja, 
razen tistih naložb, kjer je v skladu z 
odstavkom b dal soglasje za financiranje s 
strani katere koli zainteresirane strani, 
vključno z neodvisnim upravljavcem 
omrežja.
7. V tesnem sodelovanju z regulativnim 
organom se ustrezni nacionalni organ, 
pristojen za konkurenco, ustrezno 
pooblasti za učinkovito preverjanje, ali 
lastnik prenosnega omrežja izpolnjuje 
zahteve iz odstavka 6.

Or. en en

Obrazložitev

Za model neodvisnega upravljavca omrežja je potrebna birokracija in dragi regulativni 
ukrepi, zato ta nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva ni izvedljiva.

Predlog spremembe 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Neodvisni upravljavci omrežij
1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države 
članice dovolijo odstopanja od člena 7(1), 
če država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje. Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
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da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz člena 7(1).
2. Države članice lahko neodvisnega 
upravljavca omrežja odobrijo in 
imenujejo samo pod naslednjimi pogoji:
(a) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
izpolnjuje zahteve iz člena 7(1)(b) do (d);
(b) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
ima na voljo zahtevana finančna sredstva 
ter tehnične in človeške vire, da lahko 
opravlja naloge iz člena 8;
(c) kandidat za upravljavca se je obvezal, 
da se bo držal desetletnega načrta za 
razvoj omrežja, ki ga predlaga regulativni 
organ;
(d) lastnik prenosnega omrežja je dokazal 
sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti 
iz odstavka 6. V ta namen predloži vse 
osnutke pogodbenih dogovorov s 
kandidatom za upravljavca in katerim koli 
drugim zadevnim subjektom;
(e) kandidat za upravljavca je dokazal 
zmožnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz 
Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 
2005 o pogojih za dostop do prenosnih 
omrežij zemeljskega plina*, vključno s 
sodelovanjem upravljavcev prenosnega 
omrežja na evropski in regionalni ravni.

3. Podjetja, ki so jih nacionalni 
regulativni organi certificirali, da 
izpolnjujejo zahteve iz členov 7a in 9(2), 
države članice odobrijo in imenujejo za 
neodvisne upravljavce prenosnega 
omrežja. Uporablja se certifikacijski 
postopek iz člena 7b.

4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da 
regulativni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije in po posvetovanju z lastnikom 
prenosnega omrežja in upravljavca 
prenosnega omrežja v šestih mesecih 
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imenuje neodvisnega upravljavca omrežja 
za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega 
omrežja lahko regulativnemu organu 
kadar koli predlaga imenovanje novega 
neodvisnega upravljavca omrežja po 
postopku iz člena 9(1).
5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop in dajatev za 
prezasedenost, upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj prenosnega omrežja, z 
načrtovanjem naložb pa tudi zagotavlja, 
da je omrežje dolgoročno sposobno 
zadostiti razumnemu povpraševanju. Pri 
razvoju omrežja je neodvisni upravljavec 
omrežja odgovoren za načrtovanje 
(vključno s postopkom za izdajo 
energetskega dovoljenja), izgradnjo in 
začetek obratovanja novih zmogljivosti. V 
ta namen deluje kot upravljavec 
prenosnega omrežja v skladu s tem 
poglavjem. Lastniki prenosnih omrežij ne 
morejo biti odgovorni za odobritev in 
upravljanje dostopa tretjih strani ter za 
načrtovanje naložb.
6. Če se imenuje neodvisni upravljavec 
omrežja, ima lastnik prenosnega omrežja 
naslednje naloge:
(a) sodeluje z neodvisnim upravljavcem 
omrežja in mu nudi potrebno podporo pri 
izvajanju njegovih nalog, zlasti vse 
potrebne informacije;
(b) financira naložbe, za katere se odloči 
neodvisni upravljavec omrežja in ki jih 
potrdi regulativni organ, ali da soglasje, 
da jih financira katera druga 
zainteresirana stran, vključno z 
neodvisnim upravljavcem omrežja. 
Zadevne finančne določbe mora odobriti 
regulativni organ. Pred odobritvijo se 
regulativni organ posvetuje z lastnikom 
sredstev in drugimi zainteresiranimi 
stranmi;
(c) zagotavlja kritje odgovornosti v zvezi z 
omrežnimi sredstvi, ki jih ima v lasti in jih 
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upravlja neodvisni upravljavec omrežja, 
razen odgovornosti, ki se nanaša na 
naloge neodvisnega upravljavca omrežja;
(d) zagotavlja jamstva za spodbujanje 
financiranja morebitnih širitev omrežja, 
razen tistih naložb, kjer je v skladu z 
odstavkom b dal soglasje za financiranje s 
strani katere koli zainteresirane strani, 
vključno z neodvisnim upravljavcem 
omrežja.
7. V tesnem sodelovanju z regulativnim 
organom se ustrezni nacionalni organ, 
pristojen za konkurenco, ustrezno 
pooblasti za učinkovito preverjanje, ali 
lastnik prenosnega omrežja izpolnjuje 
zahteve iz odstavka 6.

Or. en en

Obrazložitev

Zgolj z ločevanjem lastništva nacionalnih prenosnih mrež je mogoče zagotoviti neodvisnost 
upraviteljev nacionalnih prenosnih mrež in izboljšati preglednost. Prav tako bi z ločevanjem 
lastništva upravitelji nacionalnih prenosnih mrež postali učinkovitejši spodbujevalci trga. V 
sistemu neodvisnih upravljavcev omrežja se lastništvo nacionalnih prenosnih mrež in 
komercialnih dejavnosti ne spremeni. Kljub natančno urejenim nacionalnim dejavnostim 
prenosa so posledica tega različna pravila.

Predlog spremembe 243
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Neodvisni upravljavci omrežij
1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države 
članice dovolijo odstopanja od člena 7(1), 
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če država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje. Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz člena 7(1).
2. Države članice lahko neodvisnega 
upravljavca omrežja odobrijo in 
imenujejo samo pod naslednjimi pogoji:
(a) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
izpolnjuje zahteve iz člena 7(1)(b) do (d); 
(b) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
ima na voljo zahtevana finančna sredstva 
ter tehnične in človeške vire, da lahko
opravlja naloge iz člena 8;
(c) kandidat za upravljavca se je obvezal, 
da se bo držal desetletnega načrta za 
razvoj omrežja, ki ga predlaga regulativni 
organ;
(d) lastnik prenosnega omrežja je dokazal 
sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti 
iz odstavka 6. V ta namen predloži vse 
osnutke pogodbenih dogovorov s 
kandidatom za upravljavca in katerim koli 
drugim zadevnim subjektom;
(e) kandidat za upravljavca je dokazal 
zmožnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz 
Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 
2005 o pogojih za dostop do prenosnih 
omrežij zemeljskega plina*, vključno s 
sodelovanjem upravljavcev prenosnega 
omrežja na evropski in regionalni ravni.
3. Podjetja, ki so jih nacionalni 
regulativni organi certificirali, da 
izpolnjujejo zahteve iz členov 7a in 9(2), 
države članice odobrijo in imenujejo za 
neodvisne upravljavce prenosnega 
omrežja. Uporablja se certifikacijski 
postopek iz člena 7b.
4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da 
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regulativni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije in po posvetovanju z lastnikom 
prenosnega omrežja in upravljavca 
prenosnega omrežja v šestih mesecih 
imenuje neodvisnega upravljavca omrežja 
za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega 
omrežja lahko regulativnemu organu 
kadar koli predlaga imenovanje novega 
neodvisnega upravljavca omrežja po 
postopku iz člena 9(1).

5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop in dajatev za 
prezasedenost, upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj prenosnega omrežja, z 
načrtovanjem naložb pa tudi zagotavlja, 
da je omrežje dolgoročno sposobno 
zadostiti razumnemu povpraševanju. Pri 
razvoju omrežja je neodvisni upravljavec 
omrežja odgovoren za načrtovanje 
(vključno s postopkom za izdajo 
energetskega dovoljenja), izgradnjo in 
začetek obratovanja novih zmogljivosti. V 
ta namen deluje kot upravljavec 
prenosnega omrežja v skladu s tem 
poglavjem. Lastniki prenosnih omrežij ne 
morejo biti odgovorni za odobritev in 
upravljanje dostopa tretjih strani ter za 
načrtovanje naložb.
6. Če se imenuje neodvisni upravljavec 
omrežja, ima lastnik prenosnega omrežja 
naslednje naloge:
(a) sodeluje z neodvisnim upravljavcem 
omrežja in mu nudi potrebno podporo pri 
izvajanju njegovih nalog, zlasti vse 
potrebne informacije;
(b) financira naložbe, za katere se odloči 
neodvisni upravljavec omrežja in ki jih 
potrdi regulativni organ, ali da soglasje, 
da jih financira katera druga 
zainteresirana stran, vključno z 
neodvisnim upravljavcem omrežja. 
Zadevne finančne določbe mora odobriti 
regulativni organ. Pred odobritvijo se 
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regulativni organ posvetuje z lastnikom 
sredstev in drugimi zainteresiranimi 
stranmi;
(c) zagotavlja kritje odgovornosti v zvezi z 
omrežnimi sredstvi, ki jih ima v lasti in jih 
upravlja neodvisni upravljavec omrežja, 
razen odgovornosti, ki se nanaša na 
naloge neodvisnega upravljavca omrežja;
(d) zagotavlja jamstva za spodbujanje 
financiranja morebitnih širitev omrežja, 
razen tistih naložb, kjer je v skladu z 
odstavkom b dal soglasje za financiranje s 
strani katere koli zainteresirane strani, 
vključno z neodvisnim upravljavcem 
omrežja.
7. V tesnem sodelovanju z regulativnim 
organom se ustrezni nacionalni organ, 
pristojen za konkurenco, ustrezno 
pooblasti za učinkovito preverjanje, ali 
lastnik prenosnega omrežja izpolnjuje 
zahteve iz odstavka 6.

Or. en en

Obrazložitev

Za model neodvisnega upravljavca omrežja je potrebna birokracija in dragi regulativni 
ukrepi, zato ta nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva ni izvedljiva.

Predlog spremembe 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano

Neodvisni upravljavci omrežij

1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
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veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
integriranega podjetja, lahko države 
članice dovolijo odstopanja od člena 7(1), 
če država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje. Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz člena 7(1).
2. Države članice lahko neodvisnega 
upravljavca omrežja odobrijo in 
imenujejo samo pod naslednjimi pogoji:

(a) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
izpolnjuje zahteve iz člena 7(1)(b) do (d);
(b) kandidat za upravljavca je dokazal, da 
ima na voljo zahtevana finančna sredstva 
ter tehnične in človeške vire, da lahko 
opravlja naloge iz člena 8;
(c) kandidat za upravljavca se je obvezal, 
da se bo držal desetletnega načrta za 
razvoj omrežja, ki ga predlaga regulativni 
organ;
(d) lastnik prenosnega omrežja je dokazal 
sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti 
iz odstavka 6. V ta namen predloži vse 
osnutke pogodbenih dogovorov s 
kandidatom za upravljavca in katerim koli 
drugim zadevnim subjektom;
(e) kandidat za upravljavca je dokazal 
zmožnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz 
Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 
2005 o pogojih za dostop do prenosnih 
omrežij zemeljskega plina*, vključno s 
sodelovanjem upravljavcev prenosnega 
omrežja na evropski in regionalni ravni.
3. Podjetja, ki so jih nacionalni 
regulativni organi certificirali, da 
izpolnjujejo zahteve iz členov 7a in 9(2), 
države članice odobrijo in imenujejo za 
neodvisne upravljavce prenosnega 
omrežja. Uporablja se certifikacijski 
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postopek iz člena 7b.
4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da 
regulativni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije in po posvetovanju z lastnikom 
prenosnega omrežja in upravljavca 
prenosnega omrežja v šestih mesecih 
imenuje neodvisnega upravljavca omrežja 
za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega 
omrežja lahko regulativnemu organu 
kadar koli predlaga imenovanje novega 
neodvisnega upravljavca omrežja po 
postopku iz člena 9(1).
5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je 
odgovoren za odobritev in upravljanje 
dostopa tretjih strani, vključno s 
pobiranjem plačil za dostop in dajatev za 
prezasedenost, upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj prenosnega omrežja, z 
načrtovanjem naložb pa tudi zagotavlja, 
da je omrežje dolgoročno sposobno 
zadostiti razumnemu povpraševanju. Pri 
razvoju omrežja je neodvisni upravljavec 
omrežja odgovoren za načrtovanje 
(vključno s postopkom za izdajo 
energetskega dovoljenja), izgradnjo in 
začetek obratovanja novih zmogljivosti. V 
ta namen deluje kot upravljavec 
prenosnega omrežja v skladu s tem 
poglavjem. Lastniki prenosnih omrežij ne 
morejo biti odgovorni za odobritev in 
upravljanje dostopa tretjih strani ter za 
načrtovanje naložb.
6. Če se imenuje neodvisni upravljavec 
omrežja, ima lastnik prenosnega omrežja 
naslednje naloge:
(a) sodeluje z neodvisnim upravljavcem 
omrežja in mu nudi potrebno podporo pri 
izvajanju njegovih nalog, zlasti vse 
potrebne informacije;
(b) financira naložbe, za katere se odloči 
neodvisni upravljavec omrežja in ki jih 
potrdi regulativni organ, ali da soglasje, 
da jih financira katera druga 
zainteresirana stran, vključno z 
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neodvisnim upravljavcem omrežja. 
Zadevne finančne določbe mora odobriti 
regulativni organ. Pred odobritvijo se 
regulativni organ posvetuje z lastnikom 
sredstev in drugimi zainteresiranimi 
stranmi;
(c) zagotavlja kritje odgovornosti v zvezi z 
omrežnimi sredstvi, ki jih ima v lasti in jih 
upravlja neodvisni upravljavec omrežja, 
razen odgovornosti, ki se nanaša na 
naloge neodvisnega upravljavca omrežja; 
(d) zagotavlja jamstva za spodbujanje 
financiranja morebitnih širitev omrežja, 
razen tistih naložb, kjer je v skladu z 
odstavkom b dal soglasje za financiranje s 
strani katere koli zainteresirane strani, 
vključno z neodvisnim upravljavcem 
omrežja.
7. V tesnem sodelovanju z regulativnim 
organom se ustrezni nacionalni organ, 
pristojen za konkurenco, ustrezno 
pooblasti za učinkovito preverjanje, ali 
lastnik prenosnega omrežja izpolnjuje 
zahteve iz odstavka 6.

Or. en en

Obrazložitev

Za model neodvisnega upravljavca omrežja je potrebna birokracija in dragi regulativni 
ukrepi, zato ta nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva ni izvedljiva.

Predlog spremembe 245
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 

1. Če je prenosno omrežje ob začetku 
veljavnosti te direktive v lasti vertikalno 
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integriranega podjetja, lahko države članice 
dovolijo odstopanja od člena 7(1), če 
država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja in če Komisija potrdi 
to imenovanje.  Vertikalno integriranemu 
podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, 
se v nobenem primeru ne sme preprečiti, 
da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz člena 7(1).

integriranega podjetja, lahko države članice 
dovolijo odstopanja od člena 7(1), če 
država članica na predlog lastnika 
prenosnega omrežja imenuje neodvisnega 
upravljavca omrežja za to državo članico 
in če Komisija potrdi to imenovanje.  
Vertikalno integriranemu podjetju, ki ima v 
lasti prenosno omrežje, se v nobenem 
primeru ne sme preprečiti, da sprejme 
ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz 
člena 7(1).

Or. en en

(Člen 1 točka 8(1) predloga Komisije se spremeni kot je prikazano)

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da lahko država članica imenuje le enega neodvisnega 
upravljavca omrežja. Imenovanje več upravljavcev v eni sami državi članici ne bi prispevalo 
k razvoju regionalnih trgov. 

Predlog spremembe 246
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da 
regulativni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije in po posvetovanju z lastnikom 
prenosnega omrežja in upravljavca 
prenosnega omrežja v šestih mesecih 
imenuje neodvisnega upravljavca omrežja 
za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega 
omrežja lahko regulativnemu organu kadar 
koli predlaga imenovanje novega 
neodvisnega upravljavca omrežja po 
postopku iz člena 9(1).

4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu 
s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da 
regulativni organ v roku dveh mesecev ni 
upošteval njene odločitve, na predlog 
Agencije in po posvetovanju z lastnikom 
prenosnega omrežja, upravljavcem
prenosnega omrežja in nacionalnimi 
regulativnimi organi v šestih mesecih 
imenuje neodvisnega upravljavca omrežja 
za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega 
omrežja lahko regulativnemu organu kadar 
koli predlaga imenovanje novega 
neodvisnega upravljavca omrežja po 
postopku iz člena 9(1).
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Or. ro

Predlog spremembe 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano
Ločevanje lastnikov prenosnih sistemov in 

upravljavcev skladišč
1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del 
vertikalno integriranega podjetja, morajo 
biti neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, 
organizacijo in sprejemanje odločitev. Ta 
člen se uporablja samo za objekte za 
skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali 
ekonomskega vidika potrebni za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa do 
omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s 
členom 19.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:
a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva, ki so neposredno 
ali posredno odgovorni za tekoče 
operacije proizvodnje, distribucije in 
dobave zemeljskega plina;
(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s 
katerimi se zagotovi, da se poklicni 
interesi oseb, pristojnih za vodenje 
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lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, upoštevajo na 
način, ki zagotavlja njihovo sposobnost za 
neodvisno delovanje;
(c) upravljavec skladišča ima, neodvisno 
od integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, dejanske pravice 
sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so 
potrebna za upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. To ne 
izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca skladišča in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju 
ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne 
presegajo omejitev v potrjenem finančnem 
načrtu ali v katerem koli drugem 
enakovrednem instrumentu.
d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program 
določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega 
cilja. Oseba ali organ, ki je odgovoren za 
nadzor izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.
3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
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člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).“

Or. en en

Obrazložitev

Za model neodvisnega upravljavca omrežja je potrebna birokracija in dragi regulativni 
ukrepi, zato ta nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva ni izvedljiva.

Predlog spremembe 248
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano
Ločevanje lastnikov prenosnih sistemov in 

upravljavcev skladišč
1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del 
vertikalno integriranega podjetja, morajo 
biti neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, 
organizacijo in sprejemanje odločitev. 
Ta člen se uporablja samo za objekte za 
skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali 
ekonomskega vidika potrebni za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa do 
omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s 
členom 19.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca 
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:
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a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva, ki so neposredno 
ali posredno odgovorni za tekoče 
operacije proizvodnje, distribucije in 
dobave zemeljskega plina;
b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja in upravljavca skladišča, 
upoštevajo na način, ki zagotavlja njihovo 
sposobnost za neodvisno delovanje;
c) upravljavec skladišča ima, neodvisno 
od integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, dejanske pravice 
sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so
potrebna za upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. To ne 
izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca skladišča in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju 
ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne 
presegajo omejitev v potrjenem finančnem 
načrtu ali v katerem koli drugem 
enakovrednem instrumentu;
d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program 
določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
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zaposleni izpolniti za uresničitev tega 
cilja. Oseba ali organ, ki je odgovoren za 
nadzor izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulatornemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.
3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. xm

Predlog spremembe 249
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano
Ločevanje lastnikov prenosnih sistemov in 

upravljavcev skladišč
1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del 
vertikalno integriranega podjetja, morajo 
biti neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, 
organizacijo in sprejemanje odločitev. 
Ta člen se uporablja samo za objekte za 
skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali 
ekonomskega vidika potrebni za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa do 
omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s 
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členom 19.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca 
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:
a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva, ki so neposredno 
ali posredno odgovorni za tekoče 
operacije proizvodnje, distribucije in 
dobave zemeljskega plina;
b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja in upravljavca skladišča, 
upoštevajo na način, ki zagotavlja njihovo 
sposobnost za neodvisno delovanje;
c) upravljavec skladišča ima, neodvisno 
od integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, dejanske pravice 
sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so 
potrebna za upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. To ne 
izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca skladišča in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju 
ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne 
presegajo omejitev v potrjenem finančnem 
načrtu ali v katerem koli drugem 
enakovrednem instrumentu;
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d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program 
določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega 
cilja. Oseba ali organ, ki je odgovoren za 
nadzor izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.
3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. xm

Obrazložitev

Določbe „smernic za dobro prakso za upravljavce sistemov skladišč glede dostopa tretjih 
oseb“ (GGPSSO) o zaupnosti in preglednosti za vse udeležence na trgu že zagotavljajo 
nediskriminatoren dostop do skladišč. Poleg tega se načela uporabe skladiščnih objektov 
obravnavajo že v predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina, zlasti v členih 
4a, 5a in 6a.

Predlog spremembe 250
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano
Ločevanje lastnikov prenosnih sistemov in 
upravljavcev skladišč
1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del 
vertikalno integriranega podjetja, morajo 
biti neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, 
organizacijo in sprejemanje odločitev.
Ta člen se uporablja samo za objekte za 
skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali 
ekonomskega vidika potrebni za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa do 
omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s 
členom 19.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca 
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:
a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva, ki so neposredno 
ali posredno odgovorni za tekoče 
operacije proizvodnje, distribucije in 
dobave zemeljskega plina;
(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s 
katerimi se zagotovi, da se poklicni 
interesi oseb, pristojnih za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, upoštevajo na 
način, ki zagotavlja njihovo sposobnost za 
neodvisno delovanje; 
(c) upravljavec skladišča ima, neodvisno 
od integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, dejanske pravice 
sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so 
potrebna za upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. To ne 
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izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca skladišča in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju 
ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne 
presegajo omejitev v potrjenem finančnem 
načrtu ali v katerem koli drugem 
enakovrednem instrumentu.
d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program 
določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega 
cilja. Oseba ali organ, ki je odgovoren za 
nadzor izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.
3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. en en
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Obrazložitev

Za model neodvisnega upravljavca omrežja je potrebna birokracija in dragi regulativni 
ukrepi, zato ta nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva ni izvedljiva.

Predlog spremembe 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano

Ločevanje lastnikov prenosnih sistemov in 
upravljavcev skladišč

1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del 
vertikalno integriranega podjetja, morajo 
biti neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, 
organizacijo in sprejemanje odločitev.
Ta člen se uporablja samo za objekte za 
skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali 
ekonomskega vidika potrebni za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa do 
omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s 
členom 19.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca 
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:
a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva, ki so neposredno 
ali posredno odgovorni za tekoče 
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operacije proizvodnje, distribucije in 
dobave zemeljskega plina;
(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s 
katerimi se zagotovi, da se poklicni 
interesi oseb, pristojnih za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, upoštevajo na 
način, ki zagotavlja njihovo sposobnost za 
neodvisno delovanje; 
(c) upravljavec skladišča ima, neodvisno 
od integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, dejanske pravice 
sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so 
potrebna za upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. To ne 
izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca skladišča in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju 
ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne 
presegajo omejitev v potrjenem finančnem 
načrtu ali v katerem koli drugem 
enakovrednem instrumentu.
d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program 
določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega 
cilja. Oseba ali organ, ki je odgovoren za 
nadzor izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
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objavi.
3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

Or. en en

Obrazložitev

Zgolj z ločevanjem lastništva nacionalnih prenosnih mrež je mogoče zagotoviti neodvisnost 
upraviteljev nacionalnih prenosnih mrež in izboljšati preglednost. Prav tako bi z ločevanjem 
lastništva upravitelji nacionalnih prenosnih mrež postali učinkovitejši spodbujevalci trga. V 
sistemu neodvisnih upravljavcev omrežja se lastništvo nacionalnih prenosnih mrež in 
komercialnih dejavnosti ne spremeni. Kljub natančno urejenim nacionalnim dejavnostim 
prenosa so posledica tega različna pravila.

Predlog spremembe 252
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano
Ločevanje lastnikov prenosnih sistemov in 
upravljavcev skladišč
1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del 
vertikalno integriranega podjetja, morajo 
biti neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, 
organizacijo in sprejemanje odločitev. 
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Ta člen se uporablja samo za objekte za 
skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali 
ekonomskega vidika potrebni za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa do 
omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s 
členom 19.
2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca 
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:
a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva, ki so neposredno 
ali posredno odgovorni za tekoče 
operacije proizvodnje, distribucije in 
dobave zemeljskega plina;
(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s 
katerimi se zagotovi, da se poklicni 
interesi oseb, pristojnih za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, upoštevajo na 
način, ki zagotavlja njihovo sposobnost za 
neodvisno delovanje;
(c) upravljavec skladišča ima, neodvisno 
od integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, dejanske pravice 
sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so 
potrebna za upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. To ne 
izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca skladišča in določitev skupnih
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju 
ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
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posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne 
presegajo omejitev v potrjenem finančnem 
načrtu ali v katerem koli drugem 
enakovrednem instrumentu.
d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program 
določa posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega 
cilja. Oseba ali organ, ki je odgovoren za 
nadzor izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.
3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).“

Or. en en

Predlog spremembe 253
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del vertikalno 
integriranega podjetja, morajo biti 
neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 

1. Če so upravljavci skladišč del vertikalno 
integriranega podjetja, morajo biti 
neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s skladiščenjem, vsaj kar zadeva 
pravno obliko, organizacijo in sprejemanje 
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povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, organizacijo 
in sprejemanje odločitev. 

odločitev. 

Or. en en

Predlog spremembe 254
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
in upravljavci skladišč, ki so del vertikalno 
integriranega podjetja, morajo biti 
neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso 
povezane s prenosom in skladiščenjem, 
vsaj kar zadeva pravno obliko, organizacijo 
in sprejemanje odločitev. 

Ta člen se uporablja samo za objekte za 
skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali 
ekonomskega vidika potrebni za 
zagotavljanje učinkovitega dostopa do 
omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s 
členom 19.

1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil 
imenovan neodvisen upravljavec omrežja, 
ki so del vertikalno integriranega podjetja, 
morajo biti neodvisni od drugih dejavnosti, 
ki niso povezane s prenosom in 
skladiščenjem, vsaj kar zadeva pravno 
obliko, organizacijo in sprejemanje 
odločitev.

Or. de

Obrazložitev

Skladišča plina niso monopolističen trg. Njihova ureditev bi ogrozila tudi obstoječo 
konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih skladišč plina. Poleg tega 
predlog Komisije za sprejetje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom v veliki 
meri omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je treba zavrniti.
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Predlog spremembe 255
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca 
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:

2. Pri zagotavljanju neodvisnosti 
upravljavca skladišča iz odstavka 1 veljajo 
naslednja minimalna merila:

Or. en en

Predlog spremembe 256
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika 
prenosnega omrežja in upravljavca 
skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja 
minimalna merila:

2. Pri zagotavljanju neodvisnosti 
upravljavca prenosnega omrežja iz 
odstavka 1 veljajo naslednja minimalna 
merila:

Or. de

Obrazložitev

Skladišča plina niso monopolističen trg. Njihova ureditev bi ogrozila tudi obstoječo 
konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih skladišč plina. Poleg tega 
predlog Komisije za sprejetje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom v veliki 
meri omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je treba zavrniti.
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Predlog spremembe 257
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, ki so neposredno ali 
posredno odgovorni za tekoče operacije 
proizvodnje, distribucije in dobave 
zemeljskega plina;

(a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, ki so posredno ali 
neposredno odgovorni za tekoče operacije 
proizvodnje, distribucije in dobave 
zemeljskega plina;

Or. en en

Predlog spremembe 258
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati 
v organih integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, ki so neposredno ali 
posredno odgovorni za tekoče operacije 
proizvodnje, distribucije in dobave 
zemeljskega plina;

(a) osebe, ki so odgovorne za vodenje 
lastnika prenosnega omrežja, ne smejo 
sodelovati v organih integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva, ki so neposredno 
ali posredno odgovorni za tekoče operacije 
proizvodnje, distribucije in dobave 
zemeljskega plina;

Or. de

Obrazložitev

Skladišča plina niso monopolističen trg. Njihova ureditev bi ogrozila tudi obstoječo 
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konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih skladišč plina. Poleg tega 
predlog Komisije za sprejetje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom v veliki 
meri omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je treba zavrniti.

Predlog spremembe 259
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja in upravljavca skladišča, 
upoštevajo na način, ki zagotavlja njihovo 
sposobnost za neodvisno delovanje;

(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje upravljavca skladišča, 
upoštevajo na način, ki zagotavlja njihovo 
sposobnost za neodvisno delovanje; 

Or. en en

Predlog spremembe 260
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja in upravljavca skladišča, 
upoštevajo na način, ki zagotavlja njihovo 
sposobnost za neodvisno delovanje;

(b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi 
se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, 
pristojnih za vodenje lastnika prenosnega 
omrežja, upoštevajo na način, ki zagotavlja 
njihovo sposobnost za neodvisno 
delovanje;

Or. de
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Obrazložitev

Skladišča plina niso monopolističen trg. Njihova ureditev bi ogrozila tudi obstoječo 
konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih skladišč plina. Poleg tega 
predlog Komisije za sprejetje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom v veliki 
meri omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je treba zavrniti.

Predlog spremembe 261
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

upravljavec skladišča ima, neodvisno od 
integriranega podjetja plinskega 
gospodarstva, dejanske pravice 
sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so 
potrebna za upravljanje, vzdrževanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. To ne 
izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca skladišča in določitev skupnih 
omejitev stopnje zadolževanja njegovega 
hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju 
ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne 
presegajo omejitev v potrjenem finančnem 
načrtu ali v katerem koli drugem 
enakovrednem instrumentu.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Skladišča plina niso monopolističen trg. Njihova ureditev bi ogrozila tudi obstoječo 
konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih skladišč plina. Poleg tega 
predlog Komisije za sprejetje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom v veliki 
meri omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je treba zavrniti.

Predlog spremembe 262
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.

d) upravljavec skladišča oblikuje program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavlja ustrezen nadzor nad 
izvajanjem programa. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.

Or. en en

Predlog spremembe 263
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 

(d) lastnik prenosnega omrežja oblikuje
program za doseganje skladnosti, ki določa 
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za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.

ukrepe za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavlja ustrezen nadzor nad 
izvajanjem programa. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor 
izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.

Or. de

Obrazložitev

Skladišča plina niso monopolističen trg. Njihova ureditev bi ogrozila tudi obstoječo 
konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih skladišč plina. Poleg tega 
predlog Komisije za sprejetje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom v veliki 
meri omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je treba zavrniti.

Predlog spremembe 264
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za preprečevanje diskriminatornega 
ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor 
nad izvajanjem programa. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Oseba ali organ, ki je odgovoren za 
nadzor izvajanja programa za doseganje 
skladnosti, pošlje regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se 
objavi.

d) lastnik prenosnega omrežja in 
upravljavec skladišča oblikujeta program 
za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe 
za zagotavljanje poštenega dostopa in 
preprečevanje diskriminatornega ravnanja.
Program določa posebne obveznosti, ki jih 
morajo zaposleni izpolniti za uresničitev 
tega cilja.
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Or. en en

Obrazložitev

Razširja področje določb o skladnosti, namenjenih upravljavcem distribucijskih omrežij, in 
uvaja koncept odbora za skladnost, ki naj bi na višji ravni nadzoroval delo urada ali 
nadzornika za skladnost.

Predlog spremembe 265
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) doseganje skladnosti s programom 
ustrezno nadzoruje pooblaščena oseba ali 
organ, v nadaljnjem besedilu „nadzornik 
za skladnost”, ki je povsem neodvisen in 
ima za izpolnjevanje svojih nalog dostop 
do vseh potrebnih informacij o lastniku 
prenosnega omrežja in upravljavcu 
skladišča ter vseh povezanih podjetjih.“

Or. en en

Obrazložitev

Razširja področje določb o skladnosti, namenjenih upravljavcem distribucijskih omrežij, in 
uvaja koncept odbora za skladnost, ki naj bi na višji ravni nadzoroval delo urada ali 
nadzornika za skladnost.

Predlog spremembe 266
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (d b) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(db) skladnost nadzoruje odbor za 
skladnost, katerega večina članov je 
neodvisnih od vertikalno integriranega 
podjetja.“

Or. en en

Obrazložitev

Razširja področje določb o skladnosti, namenjenih upravljavcem distribucijskih omrežij, in 
uvaja koncept odbora za skladnost, ki naj bi na višji ravni nadzoroval delo urada ali 
nadzornika za skladnost.

Predlog spremembe 267
Giles Chichester

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 2 – točka (d c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(dc) nadzornik za skladnost pošlje 
nacionalnemu regulativnemu organu 
letno poročilo o sprejetih ukrepih in 
ugotovljeni stopnji skladnosti, ki se 
objavi.“

Or. en en

Obrazložitev

Razširja področje določb o skladnosti, namenjenih upravljavcem distribucijskih omrežij, in 
uvaja koncept odbora za skladnost, ki naj bi na višji ravni nadzoroval delo urada ali 
nadzornika za skladnost.
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Predlog spremembe 268
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Skladišča plina niso monopolističen trg. Njihova ureditev bi ogrozila tudi obstoječo 
konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih potrebnih skladišč plina. Poleg tega 
predlog Komisije za sprejetje smernic s pomočjo regulativnega postopka z nadzorom v veliki 
meri omejuje pravice Evropskega parlamenta in ga je treba zavrniti.

Predlog spremembe 269
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 

črtano
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regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).“

Or. en

Obrazložitev

Ti ukrepi presegajo področje komitologije. Ne gre niti za preprost izvedbeni ukrep niti za 
„nebistvene elemente”. Določbe o ločevanju lastništva so v središču procesa liberalizacije 
trga s plinom in jih zato ni mogoče obravnavati kot „nebistvene”. Poleg tega posegajo v 
pravo gospodarskih družb – osrednji steber v vsakem gospodarskem sistemu – in jih zato ne 
moremo imeti za „nebistvene“.

Predlog spremembe 270
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).“

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca skladišča z 
odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 30(3).“

Or. en en

Predlog spremembe 271
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

3. Komisija lahko spremeni smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti lastnika prenosnega omrežja in 
upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega 
člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se spremeni v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 30(3).

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 272
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3a. Odstavek 2 in 3 se uporabljata, če 
vertikalno integracijo ohrani država 
članica, ki nadzira tako upravljavca 
prenosnega omrežja kot tudi podjetja, ki 
izvajajo dejavnosti proizvodnje ali 
dobave.“

Or. en en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se resnično zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za državna in 
zasebna podjetja.
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Predlog spremembe 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9b

Učinkovito in uspešno pravno ločevanje 
prenosnih omrežij

I. Sredstva, oprema, osebje in identiteta

1. Upravljavcu prenosnega omrežja so na 
voljo vsi človeški, fizični in finančni viri 
vertikalno integriranega podjetja, ki so 
potrebni za običajno dejavnost prenosa 
plina, zlasti:
(i) upravljavec prenosnega omrežja mora 
imeti v lasti sredstva, ki so potrebna za 
običajno dejavnost prenosa plina;
(ii) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposli osebje, ki je potrebno za običajno 
dejavnost prenosa plina;
(iii) ustrezni finančni viri za prihodnje 
naložbene projekte so na voljo v letnem 
finančnem načrtu.
Dejavnosti, ki so opredeljene kot nujne za 
redno dejavnost prenosa plina in so 
omenjene v tem odstavku, zajemajo vsaj:
– zastopanje upravljavca prenosnega 
omrežja in stiki s tretjimi stranmi ter 
nacionalnimi regulatornimi organi,
– odobritve in upravljanje dostopa tretjih 
strani do omrežja, zlasti dostopa novih 
tržnih upravljavcev in proizvajalcev 
bioplina,
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– pobiranje plačil za dostop, dajatev za 
prezasedenost in plačil po mehanizmu 
nadomestil med upravljavci prenosnega 
omrežja v skladu s členom 7 Uredbe (ES) 
št. 1775/2005,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja,

– načrtovanje naložb, kar zagotavlja 
dolgoročno sposobnost omrežja, da 
zadosti razumnemu povpraševanju, in 
zanesljivost oskrbe,
– pravne storitve,
– računovodske in 
informacijskotehnološke storitve.
2. Izmenjava osebja in zagotavljanje 
storitev iz katere koli veje vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave, ali za 
vejo takšnega podjetja, je prepovedano.
3. Upravljavec prenosnega omrežja ni 
udeležen v poslu ali pri dejavnosti zunaj 
prenosa, ki bi lahko bila v nasprotju z 
njegovimi nalogami, kar vključuje 
posedovanje delnic ali deleža v katerem 
koli podjetju znotraj vertikalno 
integriranega podjetja ali delu takšnega 
podjetja ali katerem koli drugem podjetju 
za električno energijo in plin. Izjeme 
morajo predhodno odobriti nacionalni 
regulatorni organi in so omejene na 
deleže in udeležbo v drugih omrežnih 
dejavnostih.
4. Upravljavec prenosnega omrežja ima 
lastno pravno osebnost, ki se občutno 
razlikuje od tiste vertikalno integriranega 
podjetja, z ločenim trženjem, 
komunikacijo in prostori.
5. Upravljavec prenosnega omrežja ne 
deli poslovno koristnih in občutljivih 
informacij z nobenim od vertikalno 
integriranih podjetij, razen če jih na 
nediskriminatoren način deli z vsemi 
tržnimi udeleženci. Te informacije 
opredeli v sodelovanju z nacionalnimi 
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regulatornimi organi 
6. Računovodske izkaze upravljavcev 
prenosnega omrežja pregleduje revizor, ki 
ne pregleduje vertikalno integriranega 
podjetja in vseh z njim povezanih podjetij.
II. Neodvisnost uprave, izvršnega 
direktorja ali izvršilnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja
7. Odločitve o imenovanju in vsaki 
predčasni prekinitvi delovnega razmerja 
izvršnega direktorja/članov izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ter o sklenitvi ali predčasnem prenehanju 
ustreznih pogodb o zaposlitvi s temi 
osebami se sporočijo nacionalnemu 
regulatornemu organu. Te odločitve in 
pogodbe postanejo obvezujoče le, če 
nacionalni regulatorni organ v treh 
tednih od prejema sporočila ne uporabi 
svoje pravice do veta. Veto se lahko 
uporabi, če imenovanje in sklenitev 
ustrezne pogodbe zbuja resne pomisleke v 
zvezi s profesionalno neodvisnostjo 
imenovanega izvršnega direktorja ali 
člana izvršilnega odbora; v primeru 
predčasne prekinitve delovnega razmerja 
in ustrezne pogodbe s temi osebami se 
lahko pravica do veta uporabi, če se 
pojavijo resni pomisleki v zvezi z 
osnovanostjo in utemeljitvijo takšne 
predčasne prekinitve.
8. Članom uprave upravljavca prenosnega 
omrežja se v primeru predčasne prekinitve 
njihovega delovnega razmerja odobri 
pravica do pritožbe pri nacionalnem 
regulatornem organu ali sodišču.
9. Nacionalni regulatorni organi 
sprejmejo v šestih mesecih odločitev glede 
takšne pritožbe. Ta časovni okvir se lahko 
preseže samo v izjemnih in ustrezno 
utemeljenih primerih.
10. Izvršni direktorji ali člani izvršilnega 
odbora po prenehanju delovnega 
razmerja v upravljavcu prenosnega 
omrežja najmanj tri leta ne smejo 
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sodelovati v katerikoli veji vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave.
11. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora nimajo deleža v nobenem delu 
vertikalno integriranega podjetja, ki ni 
upravljavec prenosnega omrežja, in od 
njega ne dobivajo nadomestil. Noben del 
osebnih prejemkov izvršnega direktorja 
ali članov izvršilnega odbora ni odvisen 
od dejavnosti vertikalno integriranega 
podjetja, razen od dejavnosti upravljavca 
prenosnega omrežja.
12. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ne morejo biti neposredno ali posredno 
odgovorni za tekoče delovanje katere koli 
druge veje vertikalno integriranega 
podjetja.
13. Brez poseganja v zgornje določbe ima 
upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva vso stvarno 
pristojnost, da sprejema odločitve glede 
sredstev, ki so potrebna za upravljanje, 
vzdrževanje ali razvoj omrežja. To ne sme 
preprečiti obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se zagotovi, da 
lahko matično podjetje določi skupne 
omejitve stopenj zadolženosti svojega 
hčerinskega podjetja. Matično podjetje 
nima pravice dajati navodil v zvezi z 
vsakdanjim obratovanjem niti v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji plinovodov, ki ne presegajo 
pogojev potrjenega finančnega načrta ali 
drugega enakovrednega instrumenta.
III. Nadzorni svet in upravni odbor

14. Predsednik nadzornega sveta ali 
upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja in vsi njuni člani ne 
sodelujejo v nobeni veji vertikalno 
integriranega podjetja. Prav tako niso 
člani nadzornega sveta ali upravnega 
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odbora nobenega podjetja vertikalno 
integriranega podjetja.
15. V nadzornem svetu in upravnem 
odboru upravljavca prenosnega omrežja 
so tudi neodvisni člani, imenovani za 
obdobje vsaj petih let. Imenovanje članov 
nadzornega sveta ali upravnega odbora, o 
katerem se obvesti nacionalni regulatorni 
organ, postane obvezujoče pod pogoji iz 
odstavka 7.
16. Za namene odstavka 15 se član 
nadzornega sveta ali upravnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja 
obravnava kot neodvisen, če ni v nobenem 
poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno 
integriranim podjetjem ali njegovo upravo 
ter z njegovimi vodilnimi delničarji ali 
njihovo upravo, kar bi lahko ustvarilo 
navzkrižje interesov, zlasti:
(a) če pet let pred imenovanjem v 
nadzorni svet ali upravni odbor ni bil 
zaposlen v nobeni veji vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnosti proizvodnje in dobave;
(b) če nima deleža v vertikalno 
integriranem podjetju in z njim povezanih 
podjetjih, z izjemo upravljavca 
prenosnega omrežja, in od njih ne 
prejema nadomestil;
(c) če med svojim članstvom v nadzornem 
svetu ali upravnem odboru nima 
pomembnih poslovnih odnosov s katero 
koli vejo vertikalno integriranega
podjetja, ki opravlja dejavnosti oskrbe z 
energijo;
(d) če ni član izvršilnega odbora podjetja, 
v katerem člane nadzornega sveta ali 
upravnega odbora imenuje vertikalno 
integrirano podjetje.
IV. Nadzornik za skladnost
17. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnega omrežja 
oblikujejo in izvajajo program za 
doseganje skladnosti, ki določa, katere 
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ukrepe je treba sprejeti, da se onemogoči 
diskriminatorno vedenje. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni v upravljavcu prenosnega 
omrežja izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Program mora odobriti nacionalni 
regulatorni organ. Nadzornik za skladnost 
neodvisno nadzoruje, kako upravljavec 
prenosnega omrežja izvaja program. 
Nacionalni regulatorni organ je pristojen 
za uvedbo sankcij proti upravljavcu 
prenosnega omrežja, ki neprimerno izvaja 
program za skladnost.
18. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
upravljavca prenosnega omrežja imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je odgovoren za:
(i) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;

(ii) pripravo podrobnega letnega poročila, 
v katerem so določeni ukrepi za izvajanje 
programa za skladnost in njegovo 
predložitev nacionalnemu regulatornemu 
organu; opredelitev ukrepov za izvajanje 
programa za skladnost in predstavitev 
poročila nacionalnemu regulatornemu 
organu;
(iii) izdajo priporočil v zvezi s programom 
za skladnost in njegovim izvajanjem.

19. Neodvisnost nadzornika za skladnost 
se zagotovi zlasti s pogoji v njegovi 
pogodbi o zaposlitvi.
20. Nadzornik za skladnost ima možnost, 
da se redno obrača na nadzorni svet ali 
upravni odbor upravljavca prenosnega 
omrežja in vertikalno integriranega 
podjetja ter regulatorne organe.
21. Nadzornik za skladnost se udeležuje 
vseh sej nadzornega sveta ali upravnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja, 
ki obravnavajo naslednja področja:
(i) pogoji dostopa in priklopa na omrežje, 
vključno s pobiranjem plačil za dostop, 
dajatev za prezasedenost in plačil v okviru 
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mehanizma nadomestil med upravljavci 
prenosnega omrežja v skladu s členom 7 
Uredbe (ES) št. 1775/2005;
(ii) projekti, katerih cilj je obratovanje, 
vzdrževanje in razvoj prenosnega omrežja, 
vključno z naložbami v povezave in 
priklope;
(iii) izravnalna pravila, vključno s pravili 
glede energijskih rezerv;

(iv) nakup energije za pokritje energetskih 
izgub.

22. Nadzornik za skladnost med temi 
sejami prepreči diskriminatorno razkritje 
poslovno koristnih podatkov o dejavnostih 
proizvajalcev ali dobaviteljev nadzornemu 
svetu ali upravnemu odboru.
23. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
vseh pomembnih knjig, zapisov in uradov 
upravljavca prenosnega omrežja ter do 
vseh informacij, potrebnih za izpolnitev 
njegovih obveznosti.
24. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
imenuje ali odstavi nadzornika za 
skladnost, samo če to predhodno odobri 
nacionalni regulatorni organ.
25. Po preklicu mandata je treba 
nadzorniku za skladnost za najmanj pet 
let prepovedati poslovne odnose z 
vertikalno integriranim podjetjem.
V. Razvoj omrežja in pristojnosti za 
odločanje o naložbah

26. Upravljavci prenosnega omrežja vsaj 
vsaki dve leti pripravijo desetletni načrt za 
razvoj omrežja Sprejmejo učinkovite 
ukrepe za zagotavljanje ustreznosti 
omrežja in zanesljivosti oskrbe.
27. Desetletni načrt za razvoj omrežja 
zlasti:

(a) udeležencem na trgu prikaže glavno 
prenosno infrastrukturo, ki jo je treba 
zgraditi v naslednjih desetih letih,
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(b) vsebuje vse že sprejete naložbe in 
opredeli nove, v zvezi s katerimi je treba v 
naslednjih treh letih sprejeti sklep o 
izvajanju.
28. Za pripravo tega desetletnega načrta 
za razvoj omrežja vsak upravljavec 
prenosnega omrežja določi razumna 
predvidevanja o razvoju proizvodnje, 
porabe in izmenjave z drugimi državami 
ter upošteva obstoječe regionalne in 
vseevropske načrte za naložbe v omrežja. 
Upravljavec prenosnega omrežja 
pravočasno predloži nacionalnemu 
regulatornemu organu osnutek tega 
načrta.
29. Nacionalni regulatorni organ se o 
osnutku načrta odprto in pregledno 
posvetuje z vsemi ustreznimi uporabniki 
omrežja in lahko objavi izide takih 
posvetovanj, zlasti morebitne naložbene 
potrebe.
30. Nacionalni regulativni organ oceni, 
ali osnutek desetletnega načrta za razvoj 
omrežja zajema vse potrebne naložbe, ki 
so bile opredeljene med posvetovanjem. 
Nacionalni regulatorni organ lahko od 
upravljavca prenosnega omrežja zahteva, 
da spremeni svoj načrt.
31. Če upravljavec prenosnega omrežja 
zavrne izvedbo posamezne naložbe, 
navedene v desetletnem načrtu za razvoj 
omrežja, ki naj bi bila izvedena v 
naslednjih treh letih, države članice 
zagotovijo, da ima nacionalni regulatorni 
organ pristojnost:
(a) z vsemi pravnimi sredstvi zahtevati od 
upravljavca prenosnega omrežja, naj 
izvede svoje naložbene obveznosti z 
uporabo lastnih finančnih zmogljivosti, 
ali
(b) pozvati neodvisne vlagatelje, naj 
sodelujejo na razpisu za potrebne naložbe 
v prenosno omrežje, hkrati pa lahko 
upravljavca prenosnega omrežja obveže, 
da:
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– se strinja z naložbo katere koli tretje 
strani,
– privoli v to, da gradnjo izvede katera 
koli tretja stran ali da sam zgradi ustrezna 
nova sredstva,
– upravlja ustrezna nova sredstva in
– privoli v dokapitalizacijo za financiranje 
potrebnih naložb in neodvisnemu 
vlagatelju dovoli udeležbo v kapitalu.
Ustrezno finančno ureditev mora odobriti 
nacionalni regulatorni organ. V obeh 
primerih ureditev tarif omogoča, da 
prihodki pokrivajo stroške teh naložb.
32. Nacionalni regulatorni organ 
nadzoruje in ocenjuje izvajanje 
naložbenega načrta.
VI. Pristojnosti odločanja glede dostopa 
tretjih strani do prenosnega omrežja
33. Upravljavci prenosnega omrežja so 
dolžni vzpostaviti in objaviti pregledne in 
učinkovite postopke za nediskriminatoren 
dostop tretjih strani do omrežja. Te 
postopke morajo odobriti nacionalni 
regulatorni organi.
34. Upravljavec prenosnega omrežja nima 
pravice zavrniti dostopa tretje strani do 
omrežja zaradi morebitnih prihodnjih 
omejitev razpoložljivih omrežnih 
zmogljivosti, na primer preobremenjenosti 
v oddaljenih delih prenosnega omrežja. 
Upravljavec prenosnega omrežja priskrbi 
vse potrebne informacije.
35. Upravljavec prenosnega omrežja nima 
pravice zavrniti novega dostopa do 
omrežja samo zaradi novih stroškov, ki bi 
nastali zaradi nujnega povečanja 
zmogljivosti v delih omrežja, povezanih s 
tem priključnim mestom.
VII. Regionalno sodelovanje
36. Države članice, ki se odločijo za 
sodelovanje na regionalni ravni, v jasno 
opredeljenem časovnem okviru določijo 
natančne obveznosti upravljavcev 
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prenosnega omrežja, ki bodo postopoma, v 
šestih letih po začetku veljavnosti direktive 
.../.../ES [ki spreminja direktivo 
2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega 
trga z zemeljskim plinom], privedle v 
ustanovitev skupnega regionalnega 
odpremnega centra, odgovornega za 
vprašanja varnosti.
37. Če imajo države članice pri 
sodelovanju na regionalni ravni težave in 
če podajo skupno prošnjo, lahko Komisija 
imenuje regionalnega koordinatorja.
38. Regionalni koordinator na regionalni 
ravni spodbuja sodelovanje med 
regulatornimi organi in drugimi 
pristojnimi javnimi organi, upravljavci 
omrežja, borzo energije, uporabniki 
omrežja in tržnimi udeleženci. Regionalni 
koordinator zlasti:
(a) spodbuja nove učinkovite naložbe v 
medsebojno povezovanje. V ta namen 
upravljavcem prenosnega omrežja 
pomaga pri izdelavi načrta medsebojnega 
regionalnega povezovanja in prispeva k 
uskladitvi njihovih odločitev za naložbe 
ter po potrebi odprtega razpisnega 
postopka;
(b) spodbuja učinkovito in varno uporabo 
omrežij. V ta namen prispeva k 
usklajevanju med upravljavci prenosnega 
omrežja, nacionalnimi regulatornimi 
organi in drugimi pristojnimi 
nacionalnimi javnimi organi pri 
oblikovanju skupnega dodeljevanja in 
skupnih zaščitnih mehanizmov;
(c) predloži Komisiji in zadevnim državam 
članicam letno poročilo o napredku, 
doseženem v regiji, ter o težavah ali 
ovirah, ki bi lahko ovirale tak napredek.
VIII. Sankcije
39. Za izvajanje nalog, ki jih ima po tem 
členu, nacionalni regulatorni organ:



PE404.543v03-00 104/113 AM\717987SL.doc

SL

(i) od upravljavca prenosnega omrežja 
upravičeno zahteva kakršne koli 
informacije in ima neposreden stik z vsem 
njegovim osebjem; v dvomih ima 
nacionalni regulatorni organ iste 
pristojnosti za vertikalno integrirano 
podjetje in njegova hčerinska podjetja;
(ii) opravi vse potrebne inšpekcije pri 
upravljavcu prenosnega omrežja in v 
dvomih v vertikalno integriranem podjetju 
in njegovih hčerinskih podjetjih; 
uporablja se člen 20 uredbe Sveta (ES) št. 
1/2003, sprejete dne 16. decembra 2002, o 
izvajanju pravil konkurence iz členov 81 
in 82 Pogodbe1.
40. Da bi lahko izpolnil naloge, ki jih ima 
po tem členu, ima nacionalni regulatorni 
organ pristojnost, da upravljavcu 
prenosnega omrežja in/ali vertikalno 
integriranemu podjetju ob 
neizpolnjevanju dolžnosti po tem členu ali 
po katerem koli sklepu nacionalnega 
regulatornega organa naloži učinkovite, 
primerne in odvračilne sankcije. Ta 
pristojnost vključuje pravico do:
(i) naložitve učinkovite, primerne in 
odvračilne globe v sorazmerju s prometom 
podjetja, ki ima v lasti omrežje;
(ii) izdaje odredb, ki odpravljajo 
diskriminatorno vedenje;

(iii) delnega ali popolnega odvzema 
licence upravljavca prenosnega omrežja v 
primeru večkratne kršitve določb o 
ločevanju lastništva iz tega člena.”
1   UL L 1, 4. 1. 2003, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Države članice imajo možnost nadalje liberalizirati svoje trge, ne da bi se morale zateči k 
ločevanju lastništva.
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Predlog spremembe 274
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9b
Učinkovito in uspešno ločevanje 
prenosnih omrežij
I. Sredstva, oprema, osebje in identiteta
1. Upravljavcem prenosnega omrežja so 
na voljo vsi človeški, fizični in finančni 
viri vertikalno integriranega podjetja, ki 
so potrebni za običajno dejavnost prenosa 
plina, zlasti:
(i) upravljavec prenosnega omrežja mora 
imeti v lasti sredstva, ki so potrebna za 
običajno dejavnost prenosa plina;
(ii) upravljavec prenosnega omrežja 
zaposli osebje, ki je potrebno za običajno 
dejavnost prenosa plina;
(iii) izmenjava osebja in ponujanje 
storitev med vejami vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave, je 
omejen na primere, v katerih ni tveganja 
za diskriminatorno ravnanje in ga morajo 
potrditi nacionalni regulatorni organi, da 
bi se izključilo tveganje glede konkurence 
in navzkrižja interesov;
(iv) ustrezni finančni viri so pravočasno 
na voljo za prihodnje naložbene projekte.
2. Dejavnosti, potrebne za običajno 
dejavnost prenosa plina, omenjeno v 
odstavku 1, zajemajo vsaj:
– zastopanje upravljavca prenosnega 
omrežja in stiki s tretjimi stranmi ter 
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nacionalnimi regulatornimi organi,
– odobritev in upravljanje dostopa tretjih 
strani do omrežja,
– pobiranje plačil za dostop in dajatev za 
prezasedenost,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
prenosnega omrežja,
– načrtovanje naložb, kar zagotavlja 
dolgoročno sposobnost omrežja, da 
zadosti razumnemu povpraševanju, in 
zanesljivost oskrbe,
– pravne storitve,
– računovodske in 
informacijskotehnološke storitve.
3. Pravna oblika upravljavcev prenosnega 
omrežja je delniška družba.
4. Upravljavec prenosnega omrežja ima 
lastno pravno osebnost, ki se občutno 
razlikuje od vertikalno integriranega 
podjetja, z ločenim trženjem, 
komunikacijo in prostori.
5. Računovodske izkaze upravljavcev 
prenosnega omrežja pregleduje revizor, ki 
ne pregleduje vertikalno integriranega 
podjetja in vseh z njim povezanih podjetij.
II. Neodvisnost uprave, izvršnega 
direktorja ali izvršilnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja
6. Odločitve o imenovanju in vsaki 
predčasni prekinitvi delovnega razmerja 
izvršnega direktorja ali članov izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ter o sklenitvi in predčasnem prenehanju 
ustreznih pogodb o zaposlitvi s temi 
osebami se sporočijo nacionalnemu 
regulatornemu organu ali kateremu koli 
drugemu pristojnemu nacionalnemu 
javnemu organu. Te odločitve in pogodbe 
postanejo obvezujoče le, če nacionalni 
regulatorni organ ali kateri koli drug 
pristojni nacionalni javni organ v treh 
tednih od prejema sporočila ne uporabi 
svoje pravice veta. Veto se lahko uporabi, 
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če imenovanje in sklenitev ustrezne 
pogodbe zbuja resne pomisleke v zvezi s 
profesionalno neodvisnostjo imenovanega 
izvršnega direktorja ali člana izvršilnega 
odbora; v primeru predčasne prekinitve 
delovnega razmerja in ustrezne pogodbe s 
temi osebami se lahko pravica do veta 
uporabi, če se pojavijo resni pomisleki v 
zvezi z osnovanostjo in utemeljitvijo 
takšne predčasne prekinitve.
7. Članom uprave upravljavca prenosnega 
omrežja se v primeru predčasne prekinitve 
delovnega razmerja zagotovi pravica do 
pritožbe nacionalnemu regulatornemu 
organu ali drugemu pristojnemu 
nacionalnemu javnemu organu ali 
sodišču.
8. Izvršni direktorji ali člani izvršilnega 
odbora po prenehanju delovnega 
razmerja v upravljavcu prenosnega 
omrežja najmanj tri leta ne smejo 
sodelovati v katerikoli veji vertikalno 
integriranega podjetja, ki opravlja 
dejavnost proizvodnje ali dobave.
9. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora nimajo deleža v nobenem delu 
vertikalno integriranega podjetja, ki ni 
upravljavec prenosnega omrežja, in od 
njega ne dobivajo nadomestil. Noben del 
njihovih osebnih prejemkov ni odvisen od 
dejavnosti vertikalno integriranega 
podjetja, razen od dejavnosti upravljavca 
prenosnega omrežja.
10. Izvršni direktor ali člani izvršilnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja 
ne morejo biti neposredno ali posredno 
odgovorni za tekoče delovanje katere koli 
druge veje vertikalno integriranega 
podjetja.
11. Brez poseganja v zgornje določbe ima 
upravljavec prenosnega omrežja 
neodvisno od integriranega podjetja 
plinskega gospodarstva dejansko 
pristojnost, da sprejema odločitve glede 
sredstev, ki so potrebna za upravljanje, 
vzdrževanje ali razvoj omrežja. To ne sme 
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preprečiti obstoja ustreznih usklajevalnih 
mehanizmov, s katerimi se matičnemu 
podjetju zagotovi zaščita pravice do 
ekonomskega nadzora in nadzora 
upravljanja v zvezi z donosom sredstev v 
hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja 
člen 24c. To naj bi matičnemu podjetju 
zlasti omogočalo potrditev letnega 
finančnega načrta ali katerega koli 
drugega enakovrednega instrumenta 
upravljavca prenosnega omrežja in 
določitev skupnih omejitev stopnje 
zadolževanja njegovega hčerinskega 
podjetja. Matičnemu podjetju ne daje 
pravice izdajanja navodil v zvezi s 
tekočimi operacijami in ne v zvezi s 
posameznimi odločitvami o gradnji ali 
nadgradnji plinovodov, ki ne presegajo 
omejitev v potrjenem finančnem načrtu 
ali v katerem koli drugem enakovrednem 
instrumentu.
III. Nadzorni svet in upravni odbor
12. Predsednik nadzornega sveta ali 
upravnega odbora upravljavca 
prenosnega omrežja ne sme sodelovati v 
nobeni veji vertikalno integriranega 
podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje 
ali dobave.
13. V nadzornem svetu in upravnem 
odboru upravljavca prenosnega omrežja 
so tudi neodvisni člani, imenovani za 
obdobje vsaj petih let. Imenovanje članov 
nadzornega sveta ali upravnega odbora, o 
katerem se obvesti nacionalni regulatorni 
organ ali kateri koli drug pristojni 
nacionalni javni organ, postane 
obvezujoče pod pogoji iz odstavka 6.
14. Za namene odstavka 13 se član 
nadzornega sveta ali upravnega odbora 
upravljavca prenosnega omrežja 
obravnava kot neodvisen, če ni v nobenem 
poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno 
integriranim podjetjem ali njegovo upravo 
ter z njegovimi vodilnimi delničarji ali 
njihovo upravo, kar bi lahko ustvarilo 
navzkrižje interesov, zlasti:



AM\717987SL.doc 109/113 PE404.543v03-00

SL

(a) če v obdobju petih let pred 
imenovanjem v nadzorni svet ali upravni 
odbor ni bil zaposlen v nobeni veji 
vertikalno integriranega podjetja, ki 
opravlja dejavnosti proizvodnje in dobave;
(b) nima deleža v vertikalno integriranem 
podjetju in z njim povezanih podjetjih, z 
izjemo upravljavca prenosnega omrežja, 
in od njih ne prejema nadomestil;
(c) če med svojim članstvom v nadzornem 
svetu ali upravnem odboru nima 
pomembnih poslovnih odnosov z nobeno 
vejo vertikalno integriranega podjetja, ki 
opravlja dejavnosti oskrbe z energijo;
(d) če ni član izvršilnega odbora podjetja, 
v katerem člane nadzornega sveta ali 
upravnega odbora imenuje vertikalno 
integrirano podjetje.
IV. Nadzornik za skladnost
15. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnega omrežja 
oblikujejo in izvajajo program za 
doseganje skladnosti, ki določa, katere 
ukrepe je treba sprejeti, da se onemogoči 
diskriminatorno vedenje. Program določa 
posebne obveznosti, ki jih morajo 
zaposleni v upravljavcu prenosnega 
omrežja izpolniti za uresničitev tega cilja. 
Program odobri nacionalni regulatorni 
organ ali kateri koli drug pristojni 
nacionalni javni organ. Izvajanje 
programa neodvisno nadzoruje nadzornik 
za skladnost. Nacionalni regulatorni 
organ je pristojen za uvedbo sankcij proti 
upravljavcu prenosnega omrežja, ki 
neprimerno izvaja program za skladnost.
16. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
upravljavca prenosnega omrežja imenuje 
osebo ali organ kot nadzornika za 
skladnost, ki je odgovoren za:
(i) nadzor nad izvajanjem programa za 
skladnost;
(ii) pripravo letnega poročila, ki določa 
ukrepe za izvajanje programa za 
skladnost, in predložitev poročila 
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nacionalnemu regulatornemu organu;
(iii) izdajo priporočil v zvezi s programom 
za skladnost in njegovim izvajanjem.
17. Neodvisnost nadzornika za skladnost
se zagotovi zlasti s pogoji v njegovi 
pogodbi o zaposlitvi.
18. Nadzornik za skladnost ima možnost, 
da se redno obrača na nadzorni svet ali 
upravni odbor upravljavca prenosnega 
omrežja in vertikalno integriranega 
podjetja ter nacionalne regulatorne 
organe.
19. Nadzornik za skladnost se udeležuje 
vseh sej nadzornega sveta ali upravnega 
odbora upravljavca prenosnega omrežja, 
ki obravnavajo naslednja področja:
(i) pogoji dostopa in priključitve na 
omrežje, vključno s pobiranjem plačil za 
dostop in dajatev za prezasedenost;
(ii) projekti, katerih cilj je obratovanje, 
vzdrževanje in razvoj prenosnega omrežja, 
vključno z naložbami v povezave in 
priklope;
(iii) pravila za izravnavo, vključno s 
potrebami upravljavca prenosnega 
omrežja po prožnosti;
(iv) nakup energije za pokritje potreb 
upravljavca prenosnega omrežja.
20. Nadzornik za skladnost med temi 
sejami prepreči diskriminatorno razkritje 
podatkov o porabnikih ali dejavnostih 
dobaviteljev, ki lahko pomenijo poslovno 
prednost, nadzornemu svetu ali svetu 
direktorjev.
21. Nadzornik za skladnost ima dostop do 
vseh pomembnih knjig, zapisov in uradov 
upravljavca prenosnega omrežja ter do 
vseh informacij, potrebnih za izpolnitev 
njegovih obveznosti.
22. Izvršni direktor ali izvršilni odbor 
imenuje ali odstavi nadzornika za 
skladnost, samo če to predhodno odobri 
nacionalni regulatorni organ.
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V. Razvoj omrežja in pristojnosti za 
odločanje o naložbah
23. Upravljavci prenosnega omrežja 
najmanj vsaki dve leti pripravijo desetletni 
načrt za razvoj omrežja. Sprejmejo 
učinkovite ukrepe za zagotavljanje 
ustreznosti omrežja in zanesljivosti 
oskrbe.
24. Desetletni načrt za razvoj omrežja 
zlasti:
(a) za udeležence na trgu prikaže glavno 
prenosno infrastrukturo, ki jo je treba 
zgraditi v naslednjih desetih letih;
(b) vsebuje vse že sprejete naložbe in 
opredeli nove, za katere je treba v 
naslednjih treh letih sprejeti sklep o 
izvajanju.
25. Za pripravo osnutka tega načrta vsak 
upravljavec prenosnega omrežja določi 
razumna predvidevanja o razvoju oskrbe, 
porabe in izmenjav z drugimi državami ter 
upošteva obstoječe regionalne in 
vseevropske načrte za naložbe v omrežja. 
Upravljavec prenosnega omrežja 
pravočasno predloži osnutek načrta 
pristojnemu nacionalnemu organu.
26. Pristojni nacionalni organ se o 
osnutku načrta odprto in pregledno 
posvetuje z vsemi ustreznimi uporabniki 
omrežja in lahko objavi izide 
posvetovanja, zlasti morebitne naložbene 
potrebe.
27. Pristojni nacionalni organ oceni, ali 
osnutek desetletnega načrta za razvoj 
omrežja pokriva vse potrebe po naložbah, 
ki so bile opredeljene med posvetovanjem. 
Pristojni nacionalni organ lahko od 
upravljavca prenosnega omrežja zahteva, 
da spremeni svoj načrt.
28. Pristojni nacionalni organ iz 
odstavkov 25, 26 in 27 je lahko nacionalni 
regulatorni organ, kateri koli drug 
pristojni nacionalni javni organ ali 
skrbnik za razvoj omrežja, ki ga ustanovi 
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upravljavec prenosnega omrežja. Pri 
slednjem upravljavec prenosnega omrežja 
pristojnemu nacionalnemu javnemu 
organu predloži v sprejetje osnutke 
statuta, seznama članov in poslovnika.
29. Če upravljavec prenosnega omrežja 
zavrne izvedbo posamezne naložbe, 
navedene v desetletnem načrtu za razvoj 
omrežja, ki naj bi bila izvedena v 
naslednjih treh letih, države članice 
zagotovijo, da ima nacionalni regulatorni 
organ ali drug pristojni nacionalni javni 
organ pristojnost:
(a) z vsemi pravnimi sredstvi zahtevati od 
upravljavca prenosnega omrežja, naj 
izvede svoje naložbene obveznosti z 
uporabo lastnih finančnih zmogljivosti, 
ali
(b) pozvati neodvisne vlagatelje, naj 
sodelujejo na razpisu za potrebne naložbe 
v prenosno omrežje, hkrati pa lahko 
upravljavca prenosnega omrežja obveže, 
da:
– se strinja z naložbo katere koli tretje 
strani,
– se strinja, da katera koli tretja stran 
zgradi ali da sam zgradi ustrezna nova 
sredstva, in
– da upravlja ustrezna nova sredstva. 
Ustrezno finančno ureditev mora odobriti 
nacionalni regulatorni organ ali drug 
pristojni nacionalni organ. V obeh 
primerih ureditev tarif omogoča, da 
prihodki pokrivajo stroške teh naložb.

30. Pristojni nacionalni javni organ 
nadzoruje in ocenjuje izvajanje 
naložbenega načrta.
VI. Regionalno sodelovanje
31. Ko se več držav članic sooči z resnimi 
ovirami pri sodelovanju na regionalni 
ravni, lahko Komisija ob soglasju 
zadevnih držav članic imenuje 
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regionalnega koordinatorja.
32. Regionalni koordinator na regionalni 
ravni spodbuja sodelovanje med 
regulatornimi organi in drugimi 
pristojnimi javnimi organi, upravljavci 
omrežja, borzo plina, uporabniki omrežja 
in tržnimi udeleženci. Regionalni
koordinator zlasti:
(a) spodbuja nove učinkovite naložbe v 
medsebojno povezovanje. V ta namen 
upravljavcem prenosnega omrežja 
pomaga pri izdelavi načrta medsebojnega 
regionalnega povezovanja in prispeva k 
uskladitvi njihovih odločitev za naložbe 
ter po potrebi odprtega razpisnega 
postopka;
(b) spodbuja učinkovito in varno uporabo 
omrežij. V ta namen prispeva k 
usklajevanju med upravljavci prenosnega 
omrežja, nacionalnimi regulatornimi 
organi in drugimi pristojnimi 
nacionalnimi javnimi organi, da 
oblikujejo skupno dodeljevanje in skupne 
zaščitne mehanizme;
(c) predloži Komisiji in zadevnim državam 
članicam letno poročilo o napredku, 
doseženem v regiji, ter o težavah ali 
ovirah, ki bi lahko ovirale tak napredek.“

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je uvesti še alternativno rešitev, s katero lahko države članice zagotavljajo 
neodvisnost upravljavcev prenosnega omrežja.
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