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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija v utemeljitvah in pojasnilih predlaganih zakonodajnih predlogov sprememb v 
okviru paketa za notranji trg navaja, da se veljavni pravni predpisi za notranji energetski trg 
kljub domnevnemu napredku ne zdijo zadostni za dokončno oblikovanje notranjega trga.

"Predlog Evropske komisije o spremembi uredbe št. 1775/2005 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina" naj kot dodatne cilje pravnega okvira določi:

 oblikovanje nediskriminatornih pravil o pogojih za dostop do obratov za UZP in 
skladišč, 

 spodbujanje nastajanja dobro delujočega in preglednega čezmejnega maloprodajnega 
trga ter

 spodbujanje nastajanja dobro delujočega in preglednega čezmejnega veleprodajnega 
trga.

Pričujoče stališče naj izrecno podpre zahtevo za čimprejšnje dokončno oblikovanje notranjega 
trga. Notranji trg bo izboljšal varnost oskrbe po dosegljivih cenah. Instrumentov in predpisov, 
ki jih Komisija predlaga v osnutku uredbe, pa ni mogoče podpreti v celoti. 

Kritično je treba obravnavati zlasti:

 predlagane presoje vplivov,
 deloma manjkajoče upoštevanje načela subsidiarnosti,
 nedosledno razmejitev pristojnosti med evropskimi strukturami ter
 razširitev pristojnosti Komisije za določanje smernic in postopka komitologije.

Brez opisovanja svojih predlogov sprememb je treba pripomniti, da odprta vprašanja glede 
verodostojnosti presoj vplivov, ki jih je opredelil zlasti Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, niso prejela zadovoljivih odgovorov. Pri prihodnjih zakonskih predlogih je nujno 
treba zagotoviti, da raziskave in analize vzdržijo kritično obravnavo, ali pa se presoja vplivov 
in s tem predlog Komisije ne bosta priznala.

Delno neupoštevanje načela subsidiarnosti je opaziti zlasti pri predlogu ureditve 
maloprodajnega trga. Predlagano usklajevanje posega globoko v pravna področja, ki spadajo 
v pristojnost držav članic. Namesto poskusa usklajevanja na evropski ravni, bi bilo potrebi po 
boljšem čezmejnem dostopu do preglednih maloprodajnih trgov bolje ugoditi s pomočjo 
nacionalnih predpisov. Stališče uvaja zakonsko obveznost spodbujanja in zagotavljanja
čezmejnega dostopa do strank prek določb na različnih pravnih področjih.

Drug poudarek tega stališča je doseči večjo preglednost stroškov predloženih predpisov ter 
jasno razmejitev pristojnosti in nalog pri novih evropskih strukturah. S tem namenom je bil 
podan predlog spremembe, po katerem financiranje ne poteka prek neobvladljivih tarifnih 
povišanj, temveč neposredno iz proračuna EU. Pri razmejitvi nalog se prekrivajoče se 
pristojnosti nadomestijo z jasno dodelitvijo Komisiji, nacionalnim regulativnim organom, 
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agenciji in mreži upravljavcev prenosnih omrežij, ki jo je šele treba vzpostaviti. 

Tretji poudarek pripravljenih predlogov sprememb je opredelitev pravnih omejitev delovanja 
Komisije. Dosedanji postopek, ki se je uporabljal v okviru te uredbe, po katerem sta smernice 
sprejemala Parlament in Svet, potem pa jih je Komisija po natančno določenem postopku 
lahko še spreminjala, mora ostati. Pripravljeni predlogi sprememb določajo potrebne pogoje 
za Komisijo na področju tehničnih vprašanj, na upravnih področjih velikega družbeno-
političnega pomena pa se mora uporabljati običajni zakonodajni postopek. Da ne bi ovirali 
tekočih zakonodajnih razprav, je treba Komisiji omogočiti vložitev popravkov ali 
prizadevanje za sprejetje smernic v obliki sprememb nove uredbe v nadaljnjem postopku.

Stališče vsebuje tudi pobude za hitrejšo izgradnjo omrežnih zmogljivosti. Pomembno 
vprašanje v zvezi s hitrim odpravljanjem ozkih grl so poleg boljših naložbenih dejavnosti 
upravljavcev omrežij tudi poenostavljeni in cenejši postopki za pridobitev dovoljenja. Zavoljo 
pridobitve boljšega pregleda nad trajanjem postopkov za pridobitev dovoljenj po vsej Evropi 
in s tem povezanih stroškov, pa tudi zavoljo izpostavitve uredb, ki ovirajo čezmejno izgradnjo 
omrežij, bo mreža upravljavcev prenosnih omrežij, ki jo je šele treba vzpostaviti, pristojna za 
nadzor na tem področju. Treba si je prizadevati za boljše okvirne pogoje pri postopkih za 
pridobitev dovoljenj s pomočjo najboljše prakse ali zakonskih zahtev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2c – odstavek 1 – črka c (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Namen zahtevanega posodabljanja naložbenega načrta vsaka tri leta je pripraviti potrebne 
informacije brez nepotrebne birokracije.
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Predlog spremembe 2
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2c – odstavek 1 – črka f a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

fa) v prvem letu in potem vsaka tri leta 
pregled o trajanju postopka izdajanja 
dovoljenj na področju omrežij, o 
nacionalnih prepisih ali o različnih 
nacionalnih oblikah predpisov, ki 
zadržujejo, dražijo ali ovirajo čezmejni 
razvoj omrežij.

Or. de

Obrazložitev

Z dodatno točko f a se upošteva problem, da različni nacionalni predpisi na področju 
postopkov izdajanja dovoljenj ovirajo čezmejni razvoj omrežij. Da bi se razvile potrebne 
rešitve ali da bi se poiskala najboljša praksa, ki bi prinesla izboljšave, je treba spremljati 
sedanjo situacijo. 

Predlog spremembe 3
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2c – odstavek 5 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega 
omrežja za plin vsaka tri leta objavi 10-letni 
naložbeni načrt za celotno Skupnost. Ta 
naložbeni načrt vključuje modeliranje 
integriranih omrežij, scenarije razvoja, 
poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Naložbeni načrt se opira predvsem na 
nacionalne naložbene načrte in na smernice 
za vseevropska energetska omrežja iz 
Odločbe št. 1364/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Naložbeni načrt 
prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.
Naložbenemu načrtu je treba kot prilogo 
dodati pregled ovir pri čezmejnem razvoju 
omrežij zaradi različnih postopkov 
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izdajanja dovoljenj ali različnih praks 
izdajanja dovoljenj. 

Or. de

Obrazložitev

Namen zahtevanega posodabljanja naložbenega načrta vsaka tri leta je pripraviti potrebne 
informacije brez nepotrebne birokracije.

Z dodatno točko f a se upošteva problem, da različni nacionalni predpisi na področju 
postopkov izdajanja dovoljenj ovirajo čezmejni razvoj omrežij. Da bi se razvile potrebne 
rešitve ali da bi se poiskala najboljša praksa, ki bi prinesla izboljšave, je treba spremljati 
sedanjo situacijo.

Predlog spremembe 4
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2c – odstavek 6 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev uredbe s spremembami, predlaganimi za člen 9.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2e – odstavek 3 – uvodni stavek (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme smernice na 

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

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi zagotovil enoumno določitev pristojnosti.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2e – odstavek 4 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev besedila uredbe s spremembami, predlaganimi za člen 9.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1 – TOČKA 3

Člen 2e – odstavek 4 a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Komisija obvesti Evropski parlament 
in Svet, če namerava sprejeti smernice po 
odstavku 3 člena 2e.

Or. de

Obrazložitev

Ukrep Komisije po členu 2e, odstavku 3 uredbe pomeni, da omrežje upravljavcev prenosnega  
omrežja za plin, ki je financirano z javnimi sredstvi, svojih obveznosti po tej uredbi ne 
opravlja zadovoljivo. Evropski parlament in Svet morata biti o tem dobro obveščena, da lahko 
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uvedeta potrebne spremembe.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2g (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Z vstavljenimi novimi členi 2a do 2h naj bi se ustvarila nova struktura, ki jo je treba 
financirati. Ker bo novo omrežje povezano na ravni EU, je to treba financirati iz proračuna 
EU. Financiranje s pomočjo tarif ne bi omogočalo nikakršnega nadzora stroškov in 
nenazadnje niti ocene nove strukture.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1 – TOČKA 3
Člen 2h – odstavek 3 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Obrazložitev

Regionalno sodelovanje se organizira znotraj omrežja. V statutu omrežja je treba določiti, 
kako naj poteka sodelovanje in na katerih organizacijskih ravneh se ga zagotovi. Ni nujno ali 
smotrno, da bi to posebej določala tudi Komisija.

Predlog spremembe 10
ČLEN 1 – TOČKA 10
Člen 6 c (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6c
Omejitev objave podatkov

Če upravljavec prenosnih omrežij, skladišč 
ali obratov UZP meni, da zaradi zaupnosti 
ne more objaviti vseh zahtevanih podatkov, 
prosi pristojne organe za dovoljenje, da 
omeji objavo v zvezi z zadevno točko ali 
zadevnimi točkami 
Pristojni organi dajo oz. zavrnejo 
dovoljenje za vsak primer posebej, pri 
čemer upoštevajo zlasti potrebo po 
spoštovanju upravičene poslovne tajnosti in 
cilj oblikovanja konkurenčnega trga s 
plinom.
Dovoljenja iz tega člena se ne dajo, če so 
najmanj trije uporabniki omrežja 
pogodbeno zakupili zmogljivost v isti točki.

Or. de

Obrazložitev

V posameznih primerih so lahko objave v nasprotju z nacionalnimi predpisi na področju 
varovanja podatkov ali lahko učinkujejo v nasprotju s cilji konkurenčnega trga z zemeljskim 
plinom. Zato se zdi primerno, da se za vsak posamezen primer izjemoma izda dovoljenje. 
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Predlog spremembe 11
ČLEN 1 – TOČKA 13
Člen 8a – pododstavek 2 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta pravila so namenjena spodbujanju in 
zagotavljanju čezmejnega dostopa do 
odjemalcev. Pravila pregledajo regulativni 
organi, nato pa se objavijo.“

Or. de

Obrazložitev

Za maloprodajne trge in okvirne pogoje, vključno s tistimi za upravljavce distribucijskih 
omrežij, ostajajo odgovorne države članice. Podobno kot pri trgu storitev se lahko čezmejni 
dostop do uporabnikov zagotovi tudi brez evropskega usklajevanja.

Predlog spremembe 12
ČLEN 1 – TOČKA 14
Člen 9 – odstavek 1 – črka g (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Za potrebne prepise v zvezi z maloprodajnimi trgi bi morale ostati pristojne države članice. 
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Predlog spremembe 13
ČLEN 1 – TOČKA 14
Člen 9 – odstavek 1 – črka h (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Pooblastilo za sprejemanje smernic za člen 2c(3) je določeno v členu 2e(3). Ker ostale 
smernice, določene v členu 9(1), Komisija lahko le spremeni, ne more pa jih sprejeti, je treba 
zaradi doslednosti črtati sklicevanje v členu 9.

Predlog spremembe 14
ČLEN 1 – TOČKA 14
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Smernice o zadevah iz odstavka 1(a)–(c) 
so določene v Prilogi v povezavi z 
upravljavci prenosnega omrežja. Potrebne 
smernice za odstavek 1(a)–(c) v zvezi z 
upravljavci skladišč in obratov za UZP ter 
smernice za točke, navedene v odstavku 
1(d)–(f) se sprejmejo naknadno po rednem 
postopku kot priloga 2 te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve. Komisija 
meni, da so smernice nujne za doseganje ciljev uredbe, zato jih je treba določiti v okviru 
uredbe. Komisija lahko v trenutnem postopku predlaga potrebne dopolnitve.
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Predlog spremembe 15
ČLEN 1 – TOČKA 14
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 (Uredba 2005/1775/ES)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Predlog bi moral zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. 
Prenos pooblastil na Komisijo mora ostati omejen na morebitne nujne prilagoditve. Komisija 
meni, da so smernice nujne za doseganje ciljev uredbe, zato jih je treba določiti v okviru 
uredbe. 
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