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KRATKA OBRAZLOŽITEV

S predlagano direktivo se spreminja Direktiva 2003/55 in zadeva „skupna pravila notranjega 
trga z zemeljskim plinom“. Je del „energetskega svežnja“ (Trgi elektrike in plina EU: tretji 
zakonodajni sveženj), ki ga je Komisija predlagala septembra 2007. Pripravljavec mnenja 
pozdravlja pet predlogov iz svežnja in ga v splošnem podpira, saj je zelo pomemben za 
dosego pravega evropskega notranjega energetskega trga. Cilji predlogov so zagotoviti 
varnost oskrbe, ohranjanje preglednost cen in njihove skladnosti s konkurenčnimi trgi v prid 
vseh evropskih potrošnikov. Drugače povedano je cilj podpirati in še naprej razvijati sedanji 
proces liberalizacije v Evropi, kar pripravljavec mnenja odločno podpira.  

Čeprav pripravljavec mnenja odobrava predlog, meni, da so možne nadaljnje izboljšave, v 
glavnem na področju vprašanja zaščite potrošnikov, in zato predlaga spremembe na 
naslednjih področjih:

 Po mnenju pripravljavca mnenja in odbora IMCO je treba cenovno dostopnemu in 
enostavnemu dostopu do energije za vse evropske potrošnike dati največjo prednost. 
Ukrepi za varstvo potrošnikov v sektorju plina so zato zelo pomembni, zlasti pa je 
pomembno zagotoviti, da lahko potrošniki enostavno in brez dodatnih stroškov 
zamenjajo dobavitelja ter imajo lahek dostop do podatkov o svoji porabi itd. Poleg 
tega pripravljavec mnenja podpira zahteve iz leta 2006 (v Direktivi 2006/32/ES o 
učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah) ter poziva države članice, 
naj uporabljajo sistem „pametnega merjenja“ in zagotovijo, da je predplačilo 
potrošnikov ustrezno in odraža njihovo dejansko porabo plina.

 Da se zagotovi izvajanje varstva potrošnikov iz Priloge A, morajo nacionalni 
regulativni organi zagotoviti učinkovito izvajanje in spoštovanje teh ukrepov. Poleg 
tega omenjeni organi spremljajo izvajanje in izrečejo kazen v primerih neskladnosti s 
predpisi. Kakovost storitve bi morala biti osrednji cilj podjetij za plin. 

 Po predlogu Komisije so regulativni organi popolnoma neodvisni. V večini sodnih 
sistemov Evropske unije lahko sodišče samo preveri, ali je regulativni organ pri 
sprejemanju odločitve uporabil pravilen postopek (test mejnih vrednosti), ne more pa 
razsojati o vsebini odločitve. Pripravljavec mnenja se boji, da bo regulativni organ s 
tem dobil „proste roke“, kar je v nasprotju s splošnimi načeli nadzora in ravnotežja. 

 Pripravljavec mnenja meni, da je varnost oskrbe v korist evropskih potrošnikov 
mogoče najlažje doseči, če se preprečijo koncentracije na trgu in zagotovi oblikovanje 
učinkovitega trga z energijo. V sektorju plina in elektrike so strukturne razlike. V 
sektorju plina je koncentracija dobaviteljev in dolgoročnih pogodb, ki podpirajo 
dobavo, primanjkuje pa likvidnosti po prodajni verigi navzdol. Zato je potreben nov 
trgovinski sistem in zagotovitev obveznosti trgovinskih obveznosti.

 Pripravljavec mnenja odločno podpira izjavo v resoluciji o možnostih za notranji trg s 
plinom in električno energijo, ki jo je Evropski parlament sprejel 10. julija 2007, da je 
ločevanje prenosa lastništva najpomembnejše orodje za spodbujanje naložb v 
infrastrukturo na nerazlikovalen način.
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 Države članice morajo zagotovi pravilno izvajanje in uporabo te direktive in tudi 
izvajanje drugega energetskega svežnja. Pripravljavec mnenja odločno poziva 
Komisijo, naj kaznuje države članice, ki še niso izvedle drugega energetskega svežnja. 

 Pripravljavec mnenja nadalje podpira regionalno sodelovanje, da se zagotovi tesnejše 
povezovanje plinovodov v Evropi. Njihovo preusmerjanje mora biti lažje, da bi imeli 
resnično delujoč učinkovit notranji trg. Države članice zagotovijo in spremljajo 
regionalno sodelovanje ter zagotovijo minimalno raven medsebojnih povezav med 
sosednjimi državami članicami. 

 V skladu s tem so potrebni tudi večja preglednosti in strožja pravila  v zvezi s 
prenosom, hrambo in/ali zmogljivostmi utekočinjenega zemeljskega plina, da bo za 
nove udeležence dostop na trg s plinom lažji.

 Kot zadnje pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije v zvezi z določbo o 
izvzetju za nove infrastrukture (člen 22), vendar bi bilo treba v členu 22 predpostaviti 
tudi povezovalne vode med državami članicami in tretjimi državami. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 8 A (novo)

(8a) Da se zagotovi pravilno izvajanje 
zahtev o ločevanju lastništva, mora 
Komisija spremljati postopek ločevanja 
lastništva v državah članicah in o njem 
poročati Evropskemu parlamentu. Komisija 
mora tudi ukrepati proti državam članicam, 
ki niso izvajale zakonodaje na področju 
energetike, ki je veljala ob začetku 
veljavnosti te direktive. 

                                               
1 UL C, str..
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Obrazložitev

Izvajanje drugega energetskega svežnja je pokazalo, da mora Komisija natančneje spremljati 
postopek in datum prenosa te direktive v državah članicah.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 14

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

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

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 15

(15) Treba je zagotoviti neodvisnost 
upravljavcev skladišč, da se izboljša dostop 
tretjih strani do objektov za skladiščenje, ki 
so s tehničnega in/ali ekonomskega vidika 
potrebni za zagotavljanje učinkovitega 
dostopa do omrežja za oskrbo odjemalcev. 
Zato je primerno, da objekte za skladiščenje
upravljajo pravno ločeni subjekti, ki imajo 
dejansko pravico odločanja o sredstvih, ki so 
potrebna za vzdrževanje, upravljanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. Treba je 
tudi povečati preglednost v zvezi z 
zmogljivostmi skladiščenja, ki se ponudijo 

(15) Treba je zagotoviti neodvisnost 
upravljavcev skladišč, da se izboljša dostop 
tretjih strani do objektov za skladiščenje, ki 
so s tehničnega in/ali ekonomskega vidika 
potrebni za zagotavljanje učinkovitega 
dostopa do omrežja za oskrbo odjemalcev. 
Zato je primerno, da objekte za skladiščenje 
upravljajo pravno ločeni subjekti, ki imajo 
dejansko pravico odločanja o sredstvih, ki so 
potrebna za vzdrževanje, upravljanje in 
razvoj objektov za skladiščenje. Treba je 
tudi učinkovito povečati preglednost v zvezi 
z zmogljivostmi skladiščenja, ki se ponudijo 
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tretjim stranem, in sicer tako, da se države 
članice prisili, da opredelijo in objavijo 
nediskriminatoren in jasen okvir, ki bo za 
objekte za skladiščenje določal ustrezen 
ureditveni režim.

tretjim stranem, in sicer tako, da se države 
članice prisili, da opredelijo in objavijo 
nediskriminatoren in jasen okvir, ki bo za 
objekte za skladiščenje določal ustrezen 
ureditveni režim.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA16

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

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

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 21 A (novo)

(21a) Strukturne togosti trga s plinom, ki 
izhajajo iz koncentracije dobaviteljev, 
dolgoročne pogodbe, ki podpirajo dobavo, 
in pomanjkanje likvidnosti po prodajni 
verigi navzdol povzroča nepregleden sistem 
določanja cen. Da bi bil sistem cen jasnejši, 
je potrebna večja preglednost pri 
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oblikovanju cen, zato bi morala biti 
trgovinska obveznost obvezna.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 23

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

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

Obrazložitev

Potrošniki plačujejo porabo plina vnaprej, na primer vsak mesec. Pogosto to vnaprejšnje 
plačilo ne odraža potrošnikove dejanske porabe. Energetska podjetja torej od potrošnikov 
dobijo brezobrestno posojilo. Z novimi tehnologijami, kot je pametno merjenje, lahko 
energetska podjetja zahtevajo ustreznejša predplačila.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 23 A (novo)

(23a) Države članice  morajo zagotoviti 
ustrezno razdelitev individualnih števcev 
(pametno merjenje), kot je določeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
pralamenta in Sveta s 5. aprila 2006 o 
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učinkovitosti rabe končne energije in 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS, da dobijo 
potrošniki točne podatke o porabi energije 
in da zagotovijo učinkovitost pri končnem 
uporabniku.
1 UL L 114, 27.4.2006, str. 64.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 24

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

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

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 25

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

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

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 5a, odstavek 3 (Direktiva 2003/55/ES)

3. Komisija mora biti obveščena o tem 
sodelovanju. 

3. Komisija mora biti obveščena o tem 
sodelovanju, ga spremljati in o njem 
poročati Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA 4
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Člen 5b (Direktiva 2003/55/ES)

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.“

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 12
ČLEN 1, TOČKA 6 

Člen 8, odstavek 1, točka (a) (Direktiva 2003/55/ES)

(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, da zagotovi 
odprt trg za nove udeležence, 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.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti dostop do trga manjšim in novim podjetjem.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 6 A (novo)

Člen 8a (novo) (Direktiva 2003/55/ES)

(6a) Vstavi se naslednji člen:
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"Člen 8a
Države članice posamezno ali skupaj 
zagotovijo, da se z 20 % vsega plina, 
trženega na debelo, izmerjeno na 
nacionalni ravni, trguje ob pregledni 
izmenjavi. Države članice morajo 
zagotoviti, da so vsi akterji na trgu v enaki 
meri dolžni izpolniti to obveznost.“

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 13

Člen 22, odstavek 3, pododstavek 1 (Direktiva 2003/55/ES) 

3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko
za vsak primer posebej odloča o izvzetjih iz 
odstavkov 1 in 2. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu 
nalaga ta člen, Agencija.

3. Regulativni organ iz poglavja VIa za vsak 
primer posebej odloča o izvzetjih iz 
odstavkov 1 in 2. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav članic, 
izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu 
nalaga ta člen, Agencija.

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 14 

Člen 24 b, točka (a)(Direktiva 2003/55/ES)

(a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in 
okoljsko trajnostnega notranjega trga s 
plinom v Skupnosti ter učinkovito odpiranje 
trga za vse odjemalce in dobavitelje v 
Skupnosti, v tesnem sodelovanju z Agencijo, 
regulativnimi organi drugih držav članic in 
Komisijo;

(a) spodbujanje konkurenčnega, 
preglednega, varnega in okoljsko 
trajnostnega notranjega trga s plinom v 
Skupnosti ter učinkovito odpiranje trga za 
vse odjemalce in dobavitelje v Skupnosti, v 
tesnem sodelovanju z Agencijo, 
regulativnimi organi drugih držav članic in 
Komisijo;

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 14 

Člen 24 b, točka (b)(Direktiva 2003/55/ES) 

(b) razvoj konkurenčnih in pravilno (b) razvoj konkurenčnih in pravilno ter 
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delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da 
bi dosegli cilj iz točke (a); 

učinkovito delujočih regionalnih trgov v 
Skupnosti, da bi dosegli cilj iz točke (a); 

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 14 

Člen 24 b, točka (d)(Direktiva 2003/55/ES) 

(d) zagotavljanje razvoja varnih, zanesljivih 
in učinkovitih omrežij, spodbujanje 
energetske učinkovitosti, ustreznosti omrežij 
ter raziskav in inovacij, da bodo lahko 
kratkoročno in dolgoročno zadostili 
povpraševanju, ter razvoj inovativnih 
tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij;

(d) zagotavljanje razvoja varnih, preglednih, 
zanesljivih in učinkovitih omrežij, 
spodbujanje energetske učinkovitosti, 
ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, 
da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno 
zadostili povpraševanju, ter razvoj 
inovativnih tehnologij obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih tehnologij;

Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 14

Člen 24 c, odstavek 1, točka (i) (Direktiva 2003/55/ES) 

(i) spremlja raven odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, 
vključno z izmenjavo zemeljskega plina, 
cenami za gospodinjstva, deležem 
odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, 
deležem odklopov in pritožbami 
gospodinjstev v standardni obliki, ter 
morebitno izkrivljanje ali omejevanje 
konkurence v sodelovanju z organi, 
pristojnimi za konkurenco, pri čemer tem 
organom zagotavlja potrebne informacije in 
jim posreduje zadevne primere;

(i) spremlja raven dejanske odprtosti trga in 
konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, 
vključno z izmenjavo zemeljskega plina, 
cenami za gospodinjstva, deležem 
odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, 
ustreznimi predplačilnimi pogoji, ki 
odražajo dejansko porabo, deležem 
odklopov in pritožbami gospodinjstev v 
standardni obliki, ter morebitno izkrivljanje 
ali omejevanje konkurence v sodelovanju z 
organi, pristojnimi za konkurenco, pri čemer 
tem organom zagotavlja potrebne 
informacije in jim posreduje zadevne 
primere; 

Obrazložitev

 Potrošniki vsak mesec vnaprej plačujejo porabo plina. Pogosto tako vnaprejšnje plačilo ne 
odraža potrošnikove dejanske porabe. Energetska podjetja torej od potrošnikov dobijo 
brezobrestno posojilo. Z novimi tehnologijami, kot je pametno merjenje, lahko energetska 
podjetja zahtevajo ustreznejša predplačila.

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 14

Člen 24c, odstavek 1, točka (l) (Direktiva 2003/55/ES)
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(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov zagotavlja 
visoke standarde javnih storitev za zemeljski 
plin, varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo odjemalcev 
iz Priloge A;

(l) brez poseganja v pristojnosti drugih 
nacionalnih regulativnih organov zagotavlja 
visoke standarde javnih storitev za zemeljski 
plin, varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo odjemalcev 
iz Priloge A, ter da se ti ukrepi ustrezno 
izvajajo v korist potrošnikov, podjetja za 
dobavo pa so v primeru neupoštevanja 
predpisov kaznovana;

ObrazložitevRegulativni organi zagotovijo, da so zaščitni ukrepi za potrošnike učinkoviti in 
da se jih izvaja.

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 14

Člen 24c, odstavek 1, točka (n) (Direktiva 2003/55/ES)

(n) zagotavlja dostop do podatkov o porabi 
posameznih odjemalcev, uporabo usklajene 
oblike za predstavljanje podatkov o porabi in 
dostop do podatkov v skladu z odstavkom 
(h) Priloge A;

(n) zagotavlja dostop do podatkov o porabi 
posameznih odjemalcev, uporabo lahko 
razumljive usklajene oblike za 
predstavljanje podatkov o porabi, ustrezno 
predplačilo, ki upošteva dejansko porabo in 
dostop do podatkov v skladu z odstavkom 
(h) Priloge A;

Obrazložitev

Potrošniki plačujejo porabo plina vnaprej, na primer vsak mesec. Pogosto tako vnaprejšnje 
plačilo ne upošteva potrošnikove dejanske porabe. Energetska podjetja torej od potrošnikov 
dobijo brezobrestno posojilo. Z novimi tehnologijami, kot je pametno merjenje, lahko 
energetska podjetja zahtevajo ustreznejša predplačila.

Predlog spremembe 21
ČLEN 1, TOČKA 14

Člen 24c, odstavek 3, točka (b) (Direktiva 2003/55/ES)

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se ob odsotnosti 
kršitev pravil o konkurenci odločajo o 
kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so 
potrebni in sorazmerni za spodbujanje 
učinkovite konkurence in zagotavljanje 
pravilnega delovanja trga, vključno z 
programi za sprostitev plina;

(b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, 
pristojnimi za konkurenco, preverjajo 
delovanje trgov s plinom in se na podlagi 
tega preverjanja in v okviru pooblastil po 
nacionalni zakonodaji odločajo o kakršnih 
koli ukrepih, ki so potrebni in ustrezni za 
zagotavljanje skladnosti z obveznostmi iz te 
direktive ali drugimi sklepi regulativnega 
organa ali agencije;
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Obrazložitev

Sklep regulativnega organa, da sprejme navedene ukrepe, mora biti utemeljen na rezultatih 
prej navedenega preverjanja, ki se izvede v sodelovanju z nacionalnimi organi za konkurenco. 
Poleg tega je drugi del predloga spremembe potreben, saj ima sodišče v večini sodnih 
sistemov v Evropski uniji samo preveriti, ali je regulativni organ pri sprejemanju odločitve 
uporabil pravilen postopek (test mejnih vrednosti), ne more pa razsojati o vsebini odločitve. 
Potrebna sta nadzor in ravnotežje.

Predlog spremembe 22
ČLEN 1, TOČKA 14

Člen 24c, odstavek 9 (Direktiva 2003/55/ES)

9. Države članice oblikujejo ustrezne in 
učinkovite mehanizme za ureditev, nadzor in 
preglednost v izogib zlorabam 
prevladujočega položaja, zlasti v škodo 
odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti 
mehanizmi morajo upoštevati določbe 
Pogodbe, zlasti člena 82.

9. Države članice oblikujejo ustrezne in 
učinkovite mehanizme za ureditev, nadzor in 
preglednost, da se zagotovi resnično odprt 
trg plina ter v izogib zlorabam 
prevladujočega položaja, zlasti v škodo 
odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti 
mehanizmi morajo upoštevati določbe 
Pogodbe, zlasti člena 82.

Predlog spremembe 23
ČLEN 1, TOČKA 17

Priloga A, točka (h) (Direktiva 2003/55/ES)

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z licenco 
za dobavo dovolijo dostop do svojih 
podatkov o porabi. Stran, ki je odgovorna za 
upravljanje s podatki, mora te podatke 
posredovati podjetju. Države članice 
določijo, v kakšni obliki se predstavijo 
podatki, ter postopek, s katerim se 
dobaviteljem in odjemalcem zagotovi dostop 
do podatkov. Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati;

(h) da so jim na voljo podatki o njihovi 
porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in 
brezplačno kateremu koli podjetju z licenco 
za dobavo dovolijo dostop do svojih 
podatkov o porabi. Stran, ki je odgovorna za 
upravljanje s podatki, mora te podatke 
posredovati podjetju. Države članice 
določijo lahko razumljivo obliko 
predstavljanja podatkov ter postopek, s 
katerim se dobaviteljem in odjemalcem 
zagotovi dostop do podatkov; Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati;

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 17

Priloga A, točka (h a) (novo) (Direktiva 2003/55/ES)

(ha) da vnaprej plačujejo samo ustrezen 
znesek, ki upošteva dejansko porabo. 
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Predlog spremembe 25
ČLEN 1, TOČKA 17

Priloga A, točka (i) (Direktiva 2003/55/ES)

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in stroških. Te storitve 
odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati;

(i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o 
dejanski porabi plina in stroških ter da imajo 
enostaven dostop do teh podatkov (med 
mesecem). Te storitve odjemalcem ni 
mogoče dodatno zaračunati;

Predlog spremembe 26
ČLEN 1, TOČKA 17

Priloga A, točka (j) (Direktiva 2003/55/ES)

(j) da lahko kadar koli tekom leta zamenjajo 
dobavitelja, pri čemer se račun prejšnjega 
dobavitelja poravna najpozneje en mesec po 
njegovi zadnji dobavi.“

(j) da lahko kadar koli tekom leta brez 
dodatnih stroškov zamenjajo dobavitelja, pri 
čemer se račun prejšnjega dobavitelja 
poravna najpozneje en mesec po njegovi 
zadnji dobavi.“ 
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