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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0529),

– ob upoštevanju člena 251(2), člena 47(2) ter členov 55 in 95 Pogodbe ES, na podlagi 
katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0317/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka b
Člen 2 – točka 36 – drugi pododstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„V izogib dvomom dejstvo, da je podjetje z 
interesi v dejavnostih proizvodnje in 
dobave sklenilo dolgoročno pogodbo o 
prenosu, sama po sebi še ne obsega 
nadzora nad prenosnim omrežjem.” 

Obrazložitev

Namen predloga je preprečiti, da bi se dolgoročne pogodbe o dobavi ali proizvodnji 
povezovale s pojmom nadzora, saj je treba zaščititi te večletne pogodbe, ki so v nasprotju s 
sektorjem električne energije značilne za plinski sektor.
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Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim: 
„3. Države članice z vsemi potrebnimi 
ukrepi zagotovijo, da lahko vsi 
gospodinjski odjemalci in mala podjetja 
koristijo univerzalno storitev, zlasti 
pravico do oskrbe s plinom določene 
kakovosti po dostopni, lahko primerljivi, 
pregledni in nediskriminatorni ceni, ter 
pravico do izbire, poštenosti, zastopanja in 
odškodnine. Zagotavljajo, da so plinske 
družbe nosijo osrednjo odgovornost za 
kakovost storitev. Države članice 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zaščitijo končne odjemalce in zagotovijo 
visoko raven varstva potrošnikov, zlasti pa 
poskrbijo za primerno zaščito ranljivih 
potrošnikov, tudi s primernimi ukrepi, ki 
preprečujejo odklop od plina. V tem 
smislu lahko sprejmejo primerne ukrepe, 
da zaščitijo odjemalce na odročnih 
območjih, ki so priključeni na plinski 
sistem, in energetsko intenzivne 
dejavnosti, kot je opredeljeno v členu 
17(1) direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. 
oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira 
Skupnosti za obdavčitev energentov in 
električne energije1. Države članice lahko 
imenujejo zasilnega dobavitelja za 
odjemalce, priključene na plinsko 
omrežje. Zagotavljajo visoko raven 
varstva potrošnikov, zlasti glede 
preglednosti splošnih pogodbenih 
pogojev, splošnih informacij in 
mehanizmov za reševanje sporov. Države 
članice zagotovijo, da imajo upravičeni 
odjemalci dejansko možnost zamenjati 
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dobavitelja. Vsaj pri gospodinjskih 
odjemalcih k tem ukrepom štejejo tudi tisti 
iz priloge A k tej direktivi.
_______________ 
1 UL L 283, 31.10.2003, str. 51”.

Obrazložitev

Pomembno je, da družbe zagotavljajo ustrezno kakovost storitev, ko izpolnjujejo obveznosti v 
zvezi z varstvom potrošnikov in javnimi storitvami. Poleg tega je treba odjemalcem zagotoviti 
dobavo tudi v odročnih krajih in za dejavnosti, pri katerih je energetska poraba zelo velika.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka b (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 3 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim: 
"4. Države članice z ustreznimi ukrepi 
uresničujejo cilje socialne in ekonomske 
kohezije ter varstva okolja, ki lahko 
vključujejo sredstva za boj proti 
spremembi podnebja in za zanesljivo 
oskrbo. Ti ukrepi lahko obsegajo zlasti 
primerne ekonomske spodbude, po potrebi 
z uporabo vseh obstoječih nacionalnih in 
skupnostnih instrumentov za vzdrževanje 
in izgradnjo potrebne omrežne 
infrastrukture, vključno z zmogljivostmi 
za medsebojno povezovanje. Države 
članice lahko v skladu s Pogodbo o ES 
podpirajo dolgoročne sporazume med 
odjemalci in dobavitelji, ki prispevajo k 
boljši proizvodnji in distribuciji 
naravnega plina, hkrati pa odjemalcem 
zagotavljajo pošten delež od dobička, 
kolikor te pogodbe prispevajo k čim višjim 
vlaganjem v sektor.”
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Obrazložitev

Dolgoročne pogodbe v plinskem sektorju v skladu z novo pogodbo ne smejo škodovati 
končnim odjemalcem.

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija mora biti obveščena o tem 
sodelovanju.

3. Komisija in države članice se redno
obveščajo o tem sodelovanju.

Obrazložitev

Zaradi regionalne solidarnosti je pomembno, da Komisija deluje v soglasju z državami 
članicami.

Predlog spremembe 5

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

Obrazložitev

Ti ukrepi presegajo področje komitologije. Ne gre niti za preprost izvedbeni ukrep niti za 
„nebistvene elemente”. Naloga Komisije je razviti primeren regulativni okvir za sodelovanje 
na področju regionalne solidarnosti po primernem postopku odločanja.
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Predlog spremembe 6

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

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, predvsem s 
spodbujanjem upravljavcev prenosnih 
omrežij, naj ustvarijo enoten vmesnik za 
uporabnike, ki se bo lahko uporabljal na 
področjih več držav članic, 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.“

Obrazložitev

Pomembno je oblikovati dolgoročne cilje, da bo regionalno sodelovanje bolj učinkovito, in 
zagotavljati tehnično zbliževanje v skladu z določbami iz uredbe št. 1775/2005.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2003/55/ES
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
"2. Pravila o izravnavi, ki jih upravljavci 
sprejmejo za prenosna omrežja, morajo 
biti stvarna, pregledna in 
nediskriminatorna, vključno s pravili o 
stroških energijskega neravnovesja, ki jih 
morajo plačati uporabniki omrežja. 
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Pogoji, vključno s pravili in tarifami, ki 
veljajo za upravljavce prenosnih omrežij 
pri opravljanju teh storitev, se določijo v 
skladu s postopkom, ki je združljiv s 
členom 25(2), ter nediskriminatorno in 
tako, da se odražajo stroški, ter objavijo.
Upravljavci prenosnih omrežij objavijo 
ukrepe, ki jih sprejmejo za izravnavo 
omrežij za prenos plina, ter s tem 
povezane stroške in ustvarjene dohodke.”

Obrazložitev

Upravljavci prenosnih omrežij se lahko odločijo, da bodo objavili tudi podatke v zvezi z 
izravnavo omrežij ter uporabnike tako bolje seznanili z določanjem cen energije.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V člen 8 se vstavi naslednji odstavek:
„4a. Upravljavci prenosnih omrežij 
zgradijo dovolj zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje prenosne 
infrastrukture, da izpolnijo vse razumne 
potrebe po zmogljivostih, ugotovljene v 
odprtem razpisnem postopku.”

Obrazložitev

Naloge upravljavcev prenosnih omrežij je treba okrepiti, da se zagotovi čim boljša in 
nediskriminatorna izkoriščenost obstoječih zmogljivosti ter zgradi nova infrastruktura, kadar 
trg to zahtev. Te spremembe so bistvene za povezovanje evropskega energetskega trga v 
celoto.
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Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) V člen 8 se vstavi naslednji odstavek:
„4b. Upravljavci prenosnih omrežij čim 
bolj povečajo prenosne zmogljivosti, ki jih 
ponujajo na trgu, ter pri dodelitvi in 
prekinitvi zmogljivosti na obeh straneh 
nacionalne meje ne delajo razlik med 
dobavitelji znotraj in zunaj svoje 
domovine.”

Obrazložitev

Naloge upravljavcev prenosnih omrežij je treba okrepiti, da se zagotovi čim boljša in 
nediskriminatorna izkoriščenost obstoječih zmogljivosti ter zgradi nova infrastruktura, kadar 
trg to zahtev. Te spremembe so bistvene za povezovanje evropskega energetskega trga v 
celoto.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka c 
Direktiva 2003/55/ES
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 
popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja ne 
sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 

4. Komisija lahko sprejme smernice za 
določitev postopkovnih zahtev za 
zagotavljanje popolne in učinkovite 
skladnosti upravljavca distribucijskega 
omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo 
popolno neodvisnost, nediskriminatorno 
ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih 
dobave vertikalno integriranega podjetja ne 
sme nepravično izkoriščati vertikalne 
integracije. Ta ukrep za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
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člena 30(3).“ regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).“

Obrazložitev

Opredelitev področja uporabe postopka komitologije je preširoka.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo) 
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V členu 19 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
„1. Države članice za organizacijo 
dostopa do skladiščnih objektov in 
skladiščnih kapacitet plinovodov 
uporabijo postopek urejenega dostopa, 
kadar je za učinkovit dostop do omrežja in 
organizacijo dostopa do sistemskih 
storitev iz tehničnih in/ali ekonomskih 
razlogov nujna zaradi oskrbe odjemalcev. 
Ta postopek deluje v skladu z 
objektivnimi, preglednimi in 
nediskriminatornimi merili.”

Obrazložitev

Ker je skladiščenje plina v rokah nekaj izvajalcev, dogovorjeni dostop ne povzroča 
konkurenčnega dostopa do skladišč, zato je treba dati prednost urejenemu dostopu.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice opredelijo in objavijo 
merila, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti, ali je dostop do objektov za 

„Države članice opredelijo in objavijo 
merila, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti, ali je dostop do objektov za 
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skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države 
članice objavijo ali zahtevajo od 
upravljavcev skladišč in prenosnih omrežij, 
da objavijo, kateri objekti za skladiščenje 
ali njihovi deli ter katere skladiščne 
kapacitete plinovodov se ponujajo po 
različnih postopkih iz odstavkov 3 in 4.“

skladiščenje in skladiščnih kapacitet 
plinovodov tehnično in/ali ekonomsko 
potreben, da se zagotovi učinkovit dostop 
do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države 
članice objavijo ali zahtevajo od 
upravljavcev skladišč in prenosnih omrežij, 
da objavijo, kateri objekti za skladiščenje 
ali njihovi deli ter katere skladiščne 
kapacitete plinovodov se ponujajo.“

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo) 
Direktiva 2003/55/ES
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Člen 19, odstavek 3 je črtan.

Obrazložitev

Ker je skladiščenje plina v rokah nekaj izvajalcev, dogovorjeni dostop ne povzroča 
konkurenčnega dostopa do skladišč, zato je treba dati prednost urejenemu dostopu.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji:

1. Pomembna nova plinska infrastruktura, 
na primer povezovalni plinovodi med 
državami članicami, obrati za UZP in 
skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za 
omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz 
členov 7, 9, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod 
naslednjimi pogoji:
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Obrazložitev

Treba je pojasniti, katere infrastrukture so lahko izvzete, ter obenem navesti, da je agencija 
odgovorna, ko dovoljeno izvzetje zadeva več kot dve državi članici.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Treba je pojasniti, katere infrastrukture so lahko izvzete, ter obenem navesti, da je agencija 
odgovorna, ko dovoljeno izvzetje zadeva več kot dve državi članici.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ 
določi pravila in mehanizme za upravljanje 
in dodeljevanje zmogljivosti. Pravila 
zahtevajo, da se vse potencialne 
uporabnike infrastrukture povabi, da 
navedejo svoje interese pri pridobivanju 
zmogljivosti, preden se zmogljivosti 
dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. 
Regulativni organ zahteva, da pravila 

Ko odobri izvzetje, regulativni organ določi 
pravila in mehanizme za upravljanje in 
dodeljevanje zmogljivosti, v kolikor to ne 
preprečuje izvajanja dolgoročnih pogodb.
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upravljanja prezasedenosti vključujejo 
obveznost, da se neuporabljene 
zmogljivosti ponudijo na trgu in da so 
uporabniki naprav upravičeni do 
trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi 
na sekundarnem trgu. Regulativni organ 
pri ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), 
(b) in (e) tega člena upošteva rezultate 
postopka tega dodeljevanja zmogljivosti.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, katere infrastrukture so lahko izvzete, ter obenem navesti, da je agencija 
odgovorna, ko dovoljeno izvzetje zadeva več kot dve državi članici. Poleg tega odobritev 
izvzetja ne sme preprečiti priprave dolgoročnih pogodb. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev odločitve o izvzetju s strani 
Komisije preneha veljati po dveh letih od 
sprejetja, če se do takrat izgradnja 
infrastrukture še ne začne, in po petih letih, 
če infrastruktura do takrat še ne začne 
obratovati.

Regulativni organ lahko dve leti po 
sprejetju oceni, da je treba ponovno
preučiti sklep o izvzetju, če se do takrat 
izgradnja infrastrukture še ne začne, pet let 
po sprejetju, če infrastruktura do takrat še 
ne začne obratovati, ali kadarkoli kasneje, 
ko meni, da je to potrebno.

Obrazložitev

Regulativni organ lahko sklene, da je treba oceniti potrebo po podaljšanju veljavnosti sklepa 
o izvzetju za obdobje, daljše od prvotno določenega, ali spremeniti časovno omejitev 
veljavnosti izvzetja.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/55/ES
Člen 22 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Izvzetja iz odstavka 1 se avtomatično 
uporabljajo pri izvzetjih, odobrenih v 
skladu s tem členom na dan začetka 
veljavnosti Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta …/…/ES z …[ki 
spreminja Direktivo 2003/55/ES o 
skupnih pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom]1.
______________ 
1UL L ...

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se ne diskriminira novih naložb.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje samo en 
nacionalni regulativni organ.

1. Vsaka država članica imenuje samo en 
nacionalni regulativni organ za elektriko in 
plin.

Obrazložitev

Treba se je izogniti zmedi glede na reprezentančno vlogo tega organa v agenciji.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 a – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. 

(b) da mandat njegovega upravnega organa 
traja vsaj pet let in ga je mogoče obnoviti 
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Upravni organ se lahko še pred koncem 
mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

le enkrat. Upravni organ se lahko še pred
koncem mandata razreši funkcije le, če ne 
izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če 
je storil hujšo kršitev.

Obrazložitev

Petletni mandat nacionalnega regulatorja se enkrat obnovi zaradi njegove dolgoročne narave 
in potrebe po stabilnosti na energetskem trgu. Daljših mandatov se ne bi smelo obnavljati.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 b – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zagotavljanje varstva potrošnikov v 
sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi 
organi, ki naj temelji na kakovosti 
storitev, dostopa do zanesljivih in jasnih 
informacij in dejanske pravice do 
pritožbe.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spremljanje varnosti in zanesljivosti 
omrežja ter pregledovanje pravil glede
varnosti in zanesljivosti omrežja;

(g) spremljanje varnosti in zanesljivosti 
omrežja, določanje standardov in zahtev 
za kakovost storitev in oskrbe,
pregledovanje dosežene kakovosti storitev 
in oskrbe ter pravil o varnosti in 
zanesljivosti omrežja;
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Obrazložitev

Nekateri nacionalni regulativni organi so že zadolženi za spremljanje delovanja trga z 
zemeljskim plinom tudi glede na kakovost oskrbe in storitev za odjemalce, ki bodo tako imeli 
pravo korist od skladnosti in preglednosti ureditve.
Treba je tudi zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi, odgovorni za določanje ali 
sprejemanje cen, odgovorni tudi za določanje temeljnih metodologij za določanje cen za 
prenos in distribucijo, da bo vzpostavljen bolj stabilen in pregleden ureditveni okvir.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) spremlja in pregleduje pogoje za 
dostop do skladišč, skladiščne kapacitete 
plinovoda in drugih sistemskih storitev, kot 
predvideva člen 19;

(k) spremlja pogoje za dostop do skladišč, 
skladiščne kapacitete plinovoda in drugih 
sistemskih storitev, kot predvideva člen 19;

Obrazložitev

Razlika med "spremlja" in "pregleduje" je nejasna in sklicevanje na "pregleduje" lahko 
ustvari pravne temelje za nove posebne predhodne pristojnosti za skladiščenje, skladiščne 
kapacitete plinovoda in druge sistemske storitve. 

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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, dejansko odprtost trga z 
zemeljskim plinom in pravico potrošnika 
do izbire, varstvo ranljivih odjemalcev in 
učinkovitost ukrepov za varstvo 
odjemalcev iz Priloge A;
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Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se doseže dejanska odprtost trga z zemeljskim plinom za vse 
udeležence.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) vsaj enkrat letno objavi priporočila 
glede skladnosti tarif za dobavo z 
določbami člena 3;

(m) vsaj enkrat letno objavi priporočila 
glede skladnosti tarif za dobavo s 
sedanjimi razvojnimi težnjami na trgu in z 
določbami člena 3;

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se doseže dejanska odprtost trga z zemeljskim plinom za vse 
udeležence.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 učinkovit in enakovreden 
dostop do podatkov o porabi posameznih 
odjemalcev za vse udeležence na trgu, 
uporabo usklajene oblike za predstavljanje 
podatkov o porabi in dostop do podatkov v 
skladu z odstavkom (h) Priloge A;

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se doseže dejanska odprtost trga z zemeljskim plinom za vse 
udeležence.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) spremlja pravilno uporabo meril, na 
podlagi katerih se odloča, ali objekti za 
skladiščenje spadajo na področje člena 
19(3) ali 19(4).

(p) spremlja pravilno uporabo meril, na 
podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali je 
dostop do objektov za skladiščenje in 
skladiščnih kapacitet plinovodov tehnično 
in/ali ekonomsko potreben, da se zagotovi 
učinkovit dostop do omrežja za oskrbo 
odjemalcev.

Obrazložitev

Doslednost z novimi določbami člena 19(1) sedanjega predloga.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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, ob spoštovanju 
medsebojnih pristojnosti, z zbiranjem 
podatkov 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, v kolikor so skladni s 
potrebo po zagotavljanju oskrbe;
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Obrazložitev

Bistveno je, da se spoštujejo medsebojne pristojnosti obeh organov, ter da se pojasni, da je 
organ za energijo odgovoren za predhodni nadzor, medtem ko je naloga protimonopolnega 
organa naknadni nadzor.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podjetjem plinskega gospodarstva, ki 
ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve 
regulativnega organa ali Agencije, naložijo 
učinkovite, primerne in odvračilne 
sankcije; 

(d) podjetjem plinskega gospodarstva, ki 
ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te 
direktive ali katere koli odločitve 
regulativnega organa ali Agencije, naložijo 
učinkovite, enotne in odvračilne sankcije;

Obrazložitev

Sankcije morajo biti v vseh državah članicah ne samo učinkovite in odvračilne, ampak tudi 
enotne.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop 
do naprav za UZP. Te tarife morajo 
omogočati potrebne naložbe v omrežja in 
naprave za UZP, tako da se zagotovi 
pozitivno poslovanje omrežja in naprav za 
UZP;

(a) povezavo in dostop do nacionalnih 
omrežij, vključno s tarifami za prenos in 
distribucijo, metodologijami za določanje 
tarif za prenos in distribucijo ter pogoji in 
tarifami za dostop do naprav za UZP. Te 
tarife morajo omogočati potrebne naložbe 
v omrežja in naprave za UZP, tako da se 
zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in 
naprav za UZP;
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Obrazložitev

Regulativni organ mora biti seznanjen tudi z metodologijo za določanje tarif

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih omrežij, skladišč in obratov 
za UZP zahtevajo, da po potrebi 
spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz 
tega člena, da zagotovijo njihovo 
sorazmernost in nediskriminatorno 
uporabo.

6. Regulativni organi so pristojni za to, da 
od upravljavcev infrastruktur, ki morajo 
ustrezati predpisom o dostopu tretjih oseb 
v skladu z določbami členov 18, 19(4) in 
20, zahtevajo, da po potrebi spremenijo 
pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da 
zagotovijo njihovo sorazmernost in 
nediskriminatorno uporabo.

Obrazložitev

Treba je upoštevati dejstvo, da direktiva v določenih okoliščinah dopušča, da dostop do 
infrastruktur ni urejen s predpisi.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega 
organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od 
vpletenih strani.

13. Države članice zagotovijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni, v okviru 
katerih se lahko stran, ki jo zadeva 
odločitev nacionalnega regulativnega 
organa, pritoži nacionalnemu sodnemu 
telesu ali drugemu nacionalnemu organu, 
ki je neodvisen od vpletenih strani in od 
vlade države članice



PR\706843SL.doc 23/30 PE400.700v01-00

SL

Obrazložitev

Neodvisnost in neoporečnost sklepov nacionalnih regulativnih organov mora nadzorovati 
neodvisni in nepristranski organ, kot je sodišče, ki ni pod zasebnim ali političnim vplivom, kot 
je navedeno v drugem odstavku člena 22a, kjer je določena neodvisnost regulativnih organov 
od vseh drugih javnih ali zasebnih subjektov, tržnih interesov ali vlad. Dejstvo, da pritožbe 
potekajo prek sodišča, pomaga vzpostaviti neodvisnost regulativnih sklepov od političnega 
vmešavanja. To je nujno tudi zato, ker so v nekaterih državah lokalne oblasti vpletene v te 
sklepe.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 c – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Komisija lahko sprejme smernice za 
izvajanje pooblastil regulatornih organov 
iz 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

Obrazložitev

Opredelitev posebnih pravic nacionalnih regulatorjev daleč presega področje ukrepov, ki se 
jih lahko sprejme s postopkom komitologije.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 d – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Regulativni organi lahko sklepajo 
sporazume z drugimi regulativnimi organi 
v Uniji za pospeševanje regulativnega 
sodelovanja.
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Obrazložitev

Nacionalne zakonodaje morajo dati pooblastila svojim regulativnim organom za sklepanje 
sporazumov z drugimi regulativimi organi EU, kar naj spodbudi boljše regulativno 
sodelovanje in doslednost.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 d – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme smernice glede 
obsega obveznosti regulativnih organov, 
da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter 
glede primerov, ko je Agencija pristojna 
za odločanje o ureditvenem režimu za 
infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve 
državi članici. Ti ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 30(3).

črtano

Obrazložitev

Ureditveni režim za čezmejna vprašanja, s katerim se določi širitev nalog regulativnih 
organov na medsebojno sodelovanje in na sodelovanje z agencijo, je preveč pomemben, da bi 
bil določen le s postopkom komitologije, ki zadeva le "nepomembne elemente". Pristojnosti, 
poverjene agenciji, potrebujejo pravno podlago v okviru ustaljenega postopka odločanja.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let hranijo 
nacionalnemu regulativnemu organu, 

1. Države članice od podjetij za dobavo 
zahtevajo, da najmanj pet let pristojnim 
organom za izpolnjevanje njihovih nalog
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nacionalnemu organu, pristojnemu za 
konkurenco, in Komisiji na razpolago
zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

hranijo zadevne podatke v zvezi z vsemi 
transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in 
z izvedenimi finančnimi instrumenti za 
trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci 
na debelo in upravljavci prenosnih omrežij 
ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

Obrazložitev

Okoliščine za zbiranje podatkov o pogodbah prodaje na debelo morajo biti jasno določene in 
v skladu s posebnimi nalogami pristojnih organov. Pristojni organi lahko vključijo tudi druga 
telesa, poleg tistih, ki so omenjena v predlogu direktive. Kar zadeva nacionalne regulativne 
organe pa člen 24c, tretji odstavek (c) predloga Komisije regulativnim organom omogoča, da 
" zahtevajo kakršne koli informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog". Pogoji za 
vodenje evidence morajo biti skladni s to določbo.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/55/ES
Člen 24 f – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Regulativni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na razpolago 
udeležencem na trgu, pod pogojem, da se 
ne objavijo poslovno občutljivi podatki o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah. Ta odstavek se 
ne uporablja za podatke o finančnih 
instrumentih, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2004/39/ES.

3. Regulativni organ se lahko odloči, da 
nekatere od teh informacij da na razpolago 
udeležencem na trgu, pod pogojem, da se 
ne objavijo poslovno občutljivi podatki o 
posameznih udeležencih na trgu ali 
posameznih transakcijah. Ta odstavek se 
ne uporablja za podatke o finančnih 
instrumentih, ki spadajo na področje 
uporabe Direktive 2004/39/ES, niti za 
dolgoročne pogodbe za uvoz plina iz 
tretjih držav.

Obrazložitev

Objava podatkov mora biti potrebna in skladna. V Evropski uniji je trg s plinom močno 
odvisen od uvoza iz tretjih držav, kar običajno temelji na dolgoročnih dvostranskih pogodbah 
med uvozniki plina iz EU in proizvajalci izven EU. Zaradi tega bi objava strateških podatkov 
o teh pogodbah, zlasti cenah, tudi v skupni obliki, bila očitno proti interesom uvoznikov plina 
Evropske unije (na primer povprečna cena uvoženega plina), ker bi proizvajalcem plina izven 
EU posredovala informacije o prodajnih pogojih njihovih konkurentov.
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

Trga z zemeljskim plinom in elektriko sta življenjskega pomena za Evropsko unijo, ki je že 
večkrat izrazila namen, da vprašanje energije obravnava enotno.

Da bi Evropska unija lahko uresničila cilj o oblikovanju notranjega energetskega trga, je 
bistvenega pomena, da ustvari enake pogoje za vsa podjetja, ki delujejo na področju 
zemeljskega plina in električne energije.

Zato je Evropska komisija oblikovala tretji paket ukrepov na energetskem področju, s 
pomočjo katerega bi moralo priti do liberalizacije trga, kar prejšnjim paketom ni uspelo1.

POSEBNOSTI PLINSKEGA SEKTORJA 

Predlog Evropske komisije predvideva sprejetje enakega pristopa za plinski sektor in za 
sektor z električno energijo.

Predlog bo uspešen, če bo prispeval k oblikovanju simetričnega in skladnega energetskega 
trga, ki bo omogočil preseganje visoke koncentracije na trgu v nekaterih državah ter bo z 
zagotavljanjem konkurenčnih pogojev omogočil novim podjetjem lažji dostop na trg, kar bo 
dolgoročno povzročilo padec cen v korist končnega potrošnika.

Poročevalec meni, da je zaradi strukturne različnosti obeh trgov, nezanemarljive odvisnosti 
plinskega sektorja od tretjih držav, izven Evropske unije, razlike med državami članicami pri 
načinu sprejemanja veljavne zakonodaje in obstoja večletnih pogodb za dobavo plina, treba 
ločiti med plinskim sektorjem in sektorjem z električno energijo. 

Zato poročevalec meni, da je treba obdržati dolgoročne pogodbe, saj upravljavcem, ki skrbijo 
za oskrbo in dobavo, ne dajejo možnosti, da bi dejansko "nadzorovali" omrežje. Ob 
spoštovanju obvez iz pogodb bodo države članice lahko spodbujale sklepanje sporazumov, ki 
bodo prispevali k izboljšanju proizvodnje in distribucije energije, obenem pa zagotavljali 
korist končnemu potrošniku in donos investicij.

LOČEVANJE LASTNIŠKIH DELEŽEV

                                               

1
Proces liberalizacije trga z zemeljskim plinom je začel leta 1999, čeprav pomeni pomemben korak pri 

oblikovanju evropskega energetskega trga uvedba direktive v juniju 2003.
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Bistveni del ukrepov zadeva brez dvoma ločevanje lastniških deležev, ki prepoveduje 
vertikalno integriranim podjetjem, da imajo svoj delež pri obeh dejavnostih, dobavi in 
prenosu plina.

Sedanja zakonodaja, ki predvideva dejansko in pravno ločevanje upravljavca, čigar dejavnost 
se odvija na področju prenosa, od upravljavca, ki deluje na področju oskrbe, ni uspela rešiti 
problema navzkrižja interesov v vertikalno integriranih podjetjih, ki uporabljajo omrežje za 
ohranjanje prevlade na trgu, saj nimajo nikakršne spodbude za vlaganje v nova omrežja in 
omogočanje dostopa novim upravljavcem. 

Poročevalec zato meni, da je ločevanje lastniških deležev najboljši način za zagotavljanje 
popolne neodvisnosti med upravljavci prenosnega omrežja in dobave ter boljše izvedljiva in 
učinkovitejša rešitev v primerjavi z neodvisnim upravljavcem omrežja, ki bi zahteval velike in 
razvejane upravljalne strukture ter strog regulativni nadzor. Treba je spomniti, da je bil v 
nekaterih državah članicah poskus z neodvisnim upravljavcem omrežja neuspešen. 

Prav tako je nujno potrebno dejansko ločevanje upravljavcev objektov za skladiščenje in 
prenosnih sistemov od dostave v sklopu vertikalno integriranih podjetij, da bi zagotovili 
pregledno upravljanje s plinskimi zmogljivostmi in večjo varnost pri oskrbi. Poročevalec 
meni, da bo zaradi zmanjšanja diskriminacijskega obnašanja do novih upravljavcev sistema 
treba urediti dostop do objektov za skladiščenje, ne pa se o tem pogajati.

Bistveno je, da pride do liberalizacije plinskega trga simetrično, z usklajeno stopnjo odpiranja 
nacionalnih trgov. Treba bo vzpostaviti določeno stopnjo vzajemnosti tudi s tretjimi 
državami; čeprav poročevalec odobrava zaščitno klavzulo, ki jo zahteva Evropska komisija, 
meni, da je treba bolj disciplinirati obliko in vsebino sporazumov med Evropsko unijo in 
državami izven nje, ki so potencialne investitorke.

NEODVISNOST NACIONALNIH REGULATORJEV

S tretjim paketom ukrepov želi Komisija dodeliti ključno vlogo nacionalnim regulativnim 
organom, ki bodo morali biti pravne osebe, proračunsko samostojni ter bodo morali dokazati 
popolno neodvisnost pri upravljanju.

Poročevalec z zadovoljstvom sprejema predloge Komisije za uskladitev in okrepitev vloge 
nacionalnih regulatorjev.

Nacionalni regulativni organi bodo morali imeti tudi primerna pooblastila za odvračanje in 
sankcioniranje, ki bo moralo biti usklajeno med različnimi regulatorji. 

Poročevalec meni, da mora raziskovanje regulativnih organov o delovanju trga potekati v 
skladu s pristojnostmi protimonopolnih organov.

Poročevalec se tudi strinja, da je treba uradno določiti obvezno sodelovanje med regulatorji, 
Komisija pa naj prek agencije nadzoruje dejansko sodelovanje.
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INFRASTRUKTURE 

Infrastrukture imajo temeljni pomen pri oblikovanju skupnega evropskega energetskega trga.

Treba je opozoriti zlasti na razmere v novih državah članicah, ki so zaradi neustreznih ali 
neobstoječih infrastruktur pri oskrbi z zemeljskim plinom popolnoma odvisne od 
upravljavcev iz tretjih držav.

Zakonodaja vsebuje vrsto predlogov za spodbujanje naložb novih upravljavcev v 
infrastrukturo prek izvzetja iz pravil za regulirani dostop.

Poročevalec meni, da mora biti končni cilj odobrenega izvzetja spodbujanje naložb v 
infrastrukture temeljnega pomena za oblikovanje skupnega evropskega trga, vendar pa 
naložbe niso mišljene le kot čezmejne infrastrukture, ampak tudi strukture za ponovno 
uplinjanje ter objekti za skladiščenje zemeljskega plina.

V zvezi z novim predlogom, nekoliko popravljenim zaradi prilagajanja določbam o ločevanju 
lastniških deležev, poročevalec meni, da morajo biti zaradi izogibanja vsaki dvoumni razlagi 
izvzetja omogočena ob spoštovanju tržnih zakonitosti in konkurence, na osnovi jasne in 
vnaprej določene discipline ter točno določenega časovnega zaporedja. Poročevalec meni, da 
je treba ohraniti naložbe, ki že potekajo, ter razširiti ureditev izvzetja iz pravil za regulirani 
dostop. 

Poročevalec, ki se strinja s predlogom Komisije o stalnem sodelovanju upravljavcev 
prenosnih omrežij, vsaj na regionalni ravni, meni, da je treba dati sodelovanju praktičen pečat 
z oblikovanjem enotne strukture za upravljanje omrežja na regionalni ravni. V dogovoru z 
državami članicami bo Komisija morala biti seznanjena o tem sodelovanju.

PRISTOJNOSTI KOMISIJE

Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom predvideva povečanje 
pristojnosti Komisije za sprejemanje obvezujočih smernic s tako imenovanim postopkom 
komitologije v celi vrsti primerov, od določanja do preverjanja upravljavcev prenosnih 
sistemov, od preverjanja spoštovanja obvez, uresničevanja regulativnih pristojnosti do 
dovoljevanja izvzetij za nove infrastrukture itd.

Čeprav se poročevalec strinja, da je Komisija, v primeru, da ima resne dvome, pristojna za 
reševanje sporov in nesoglasij zaradi pristojnosti ter za uveljavljanje obvezujočih sklepov 
tehnične narave, meni, da v nekaterih delih direktive Komisija prekoračuje svoja pooblastila,  
zlasti ko mora sprejeti "smernice" prek postopka komitologije s preštevanjem glasov, kar je 
predvideno za sprejemanje splošnih ukrepov za spreminjanje nebistvenih elementov 
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direktive. 

PREGLEDNOST IN VARSTVO POTROŠNIKA 

Na notranjem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom je premalo preglednosti, kar 
ovira učinkovito razporejanje virov in onemogoča prihod na trg novim upravljavcem. 

Računi so pogosto nečitljivi, potrošnik pa največkrat nima možnosti dostopanja do podatkov o 
svoji porabi ali o cenah upravljavcev. Poročevalec poudarja, da je tudi s pomočjo posebnih 
spletnih strani treba povečati zaupanje v trg z večjim številom informacij o pogodbah za 
dobavo ali s tem povezanih pogodbah, ter da je treba predvideti možnost pritožbe. 

Večja preglednost bi koristila potrošniku, da bi lažje dostopal do podatkov, ter upravljavcem, 
ki bi tako imeli na voljo informacije o udeležbi na trgu upravljavcev iz tretjih držav, ki bi prav 
tako imeli obvezo do preglednosti kot evropski upravljavci.

Poročevalec meni, da je treba osvestiti upravljavce o javnih storitvah, ki jih nudijo 
potrošnikom, da bi v zvezi z oceno kakovosti storitev predvideli "socialne" cene zaradi 
varstva bolj ranljivih potrošnikov. 
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