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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 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina
(KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0532),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0319/2007),

– 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 Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2a (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi zagotovili optimalno upravljanje in 
dober tehnični razvoj evropskega omrežja 
za prenos plina.

Vsi upravljavci prenosnega omrežja 
sodelujejo na ravni Skupnosti prek 
vzpostavitve Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
da bi spodbudili dokončno oblikovanje 
notranjega trga za plin ter zagotovili 
optimalno upravljanje in dober tehnični 
razvoj evropskega omrežja za prenos plina.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi poudarili, da je glavna naloga upravljavcev prenosnega omrežja omogočanje 
integracije trga, je treba uresničitev notranjega trga za plin določiti kot izrecno nalogo 
Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja.

Predlog spremembe 2

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2b, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V šestih tednih po prejemu teh 
informacij Agencija Komisiji predloži 
mnenje o osnutku statuta, seznamu članov 
in osnutku poslovnika. 

2. V šestih tednih po prejemu teh 
informacij Agencija po posvetovanju z
organizacijami, ki zastopajo vse 
zainteresirane strani, Komisiji posreduje 
mnenje o osnutku statuta, seznamu članov 
in osnutku poslovnika.

Or. en

Obrazložitev

Agencija bi morala vsem uporabnikom sistema in odjemalcem dati priložnost, da izrazijo 
svoje mnenje o statutu, članih in poslovniku Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega 
omrežja za plin.

Predlog spremembe 3

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin sprejme:

1. Da bi Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin doseglo svoje 
cilje iz člena 2a, pripravi:

Or. en
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Obrazložitev

Da bi pojasnili obseg kodeksov, je treba vzpostaviti jasno povezavo s cilji iz člena 2a. 

Predlog spremembe 4

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 1, točka a) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični in tržni kodeks na področjih iz 
odstavka 3;

(a) kodeksi, ki se nanašajo na delovanje 
omrežja na področjih iz odstavka 3;

Or. en

Obrazložitev

S črtanjem tehničnih in tržnih kodeksov bi poudarili, da Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin obravnava predvsem vprašanja omrežja, ne pa splošnih 
komercialnih vprašanj.

Predlog spremembe 5

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis tehničnega in 
tržnega kodeksa, načrt usklajevanja 
upravljanja omrežij ter dejavnosti raziskav 
in razvoja, ki jih je treba pripraviti v 
zadevnem letu, ter okvirni časovni 
razpored.

2. Letni delovni program iz odstavka 1(d) 
vsebuje seznam in opis kodeksov, ki se 
nanašajo na delovanje omrežja, načrt 
usklajevanja upravljanja omrežij ter 
dejavnosti raziskav in razvoja, ki jih je 
treba pripraviti v zadevnem letu, ter okvirni 
časovni razpored.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe ČLENA 1, TOČKE (3) (člen 2c, odstavek 3 (Uredba 
(ES) št. 1778/2005)).
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Predlog spremembe 6

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobni tehnični in tržni kodeks 
zajema naslednja področja, glede na 
prednostne naloge, opredeljene v letnem 
delovnem programu:

3. Podrobni kodeksi, ki se nanašajo na 
delovanje prenosnih omrežij, zajemajo
naslednja področja, glede na prednostne 
naloge, opredeljene v letnem delovnem 
programu:

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno določiti obseg kodeksov v zvezi z nalogami, ki jih dejansko izvajajo upravljavci 
prenosnega omrežja. Tržni kodeksi, ki jih pripravijo upravljavci prenosnega omrežja, bi 
morali vsebovati samo pravila, ki so povezana z njihovimi tehničnimi pristojnostmi in 
operacijami.

Predlog spremembe 7

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 3, točka g) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pravila za trgovanje; (g) pravila za trgovanje, povezana s 
tehničnim in operativnim zagotavljanjem 
storitev dostopa do omrežja ter izravnavo 
med omrežji;

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje upravljavcev prenosnega omrežja bi moralo biti omejeno na vprašanja omrežja 
ter tržna pravila, povezana neposredno s prenosnimi omrežji (izravnava med omrežji, 
sekundarni trg itd.)



PR\707198SL.doc 9/34 PE402.501v01-00

SL

Predlog spremembe 8

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 3, točka 3a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Podrobni kodeksi iz odstavka 3 se 
pripravijo v skladu z ustreznimi 
smernicami iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti glede namena in izida je treba izrecno omeniti povezavo med kodeksi, ki se 
nanašajo na prenosno omrežje, ter smernicami iz člena 9.

Predlog spremembe 9

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 4 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin spremlja
izvajanje tehničnega in tržnega kodeksa
ter rezultat tega spremljanja vključi v letno 
poročilo iz odstavka 1(e).

4. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin analizira 
izvajanje kodeksov in njihov učinek na 
usklajevanje veljavnih pravil, katerih 
namen je omogočiti integracijo trga, ter 
rezultat te analize vključi v letno poročilo 
iz odstavka 1(e).

Or. en

Obrazložitev

Status Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin nima 
institucionalizirane regulativne funkcije, zato je za opis njihove vloge ustreznejša beseda 
„analizirati“. Poleg tega je poudarjen glavni namen kodeksov, in sicer uskladitev pravil 
zaradi lažje integracije trgov.
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Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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.

5. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin vsaki dve leti 
pripravi osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta za celotno Skupnost in ga objavi. 
Ta osnutek naložbenega načrta vključuje 
modeliranje integriranih omrežij, scenarije 
razvoja, poročilo o ustreznosti ponudbe in 
povpraševanja ter oceno prožnosti omrežja. 
Osnutek naložbenega načrta predvsem:

(a) se opira na nacionalne naložbene načrte 
in na smernice za vseevropska energetska 
omrežja iz Odločbe št. 1364/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(b) se v zvezi s čezmejno medsebojno 
povezanostjo opira na predloge 
uporabnikov omrežja, vključno s trgovci, 
upravljavci distribucijskega omrežja ter 
upravljavci obratov in skladišč za UZP, in 
vključuje dolgoročne zaveze vlagateljev, ki 
niso upravljavci prenosnih omrežij in se 
zanimajo za razvoj prenosnega omrežja;
(c) prepoznava vrzeli pri naložbah, zlasti v 
zvezi s čezmejnimi zmogljivostmi.

Or. en

Obrazložitev
Izraza „pripraviti“ in „osnutek“ sta dodana v pojasnitev, da:
(i) je oblikovanje 10-letnega načrta obetavno orodje, ki bo predvsem dalo usmeritve in 
evropski okvir, vendar ga ni treba uradno „sprejeti“ (treba bi bilo razviti natančne načrte, ki 
bi bili napovedani v krajšem času in predloženi v odobritev regulativnemu organu ter 
zavezujoči, kar je namen predloga direktive),



PR\707198SL.doc 11/34 PE402.501v01-00

SL

(ii) je to podlaga za posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, Agencijo ter po potrebi z 
nacionalnimi regulativnimi organi.

Predlog spremembe 11

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2c, odstavek 6 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Z odstavkom 6 je upravljavcem prenosnega omrežja dodeljena neposredna svetovalna vloga v 
zvezi s sprejetjem obveznih smernic. Svetovalno vlogo Komisiji bi bilo treba dodeliti Agenciji.

Predlog spremembe 12

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2d, odstavek 2, pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek tehničnega in tržnega 
kodeksa, osnutek 10-letnega naložbenega 
načrta ter osnutek letnega delovnega 
programa, vključno z informacijami o 
postopku posvetovanja.

2. Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin Agenciji 
predloži osnutek kodeksov, ki se nanašajo 
na delovanje omrežja, osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ter osnutek letnega 
delovnega programa, vključno z 
informacijami o postopku posvetovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2d, odstavek 2, pododstavek 3 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji Agencija predloži ustrezno 
utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek 
letnega delovnega programa ali osnutek 
10-letnega naložbenega načrta ne 
zagotavljata nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja trga.

Agencija predloži ustrezno utemeljeno 
mnenje ter priporočila Evropskemu 
omrežju upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin, če meni, da osnutek letnega 
delovnega programa ali osnutek 10-letnega 
naložbenega načrta ne zagotavljata 
nediskriminacije, učinkovite konkurence in 
učinkovitega delovanja trga ali zadostne 
stopnje čezmejnega medsebojnega 
povezovanja, dostopnega tretjim 
strankam, ter o tem obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti svetovalno vlogo Agencije ter spodbuditi redne 
pogovore z Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnega omrežja za plin pri opredelitvi 
splošnega okvira (letnega delovnega programa in 10-letnega naložbenega načrta). 

Svetovalna vloga v zvezi s kodeksi je opredeljena v členu 2e tega predloga. Glej predlog 
spremembe ČLENA 1, TOČKE 3), člen 2e, odstavek 2.

Predlog spremembe 14

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2d, odstavek 2, pododstavek 3 a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija Evropskemu omrežju 
upravljavcev prenosnega omrežja predloži 
priporočila o osnutku 10-letnega 
naložbenega načrta ob upoštevanju 
možnih socialno-ekonomskih koristi za 
regijo in Skupnost. V ta namen se lahko 
po potrebi posvetuje z nacionalnimi 
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regulativnimi organi. 
Agencija zagotovi skladnost 10-letnega 
naložbenega načrta z letnim delovnim 
programom ter ustreznimi smernicami iz 
člena 9.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe je poudarjena tudi vloga usklajevanja Agencije pri pripravi 
osnutka 10-letnega naložbenega načrta. 

V uredbi bo jasno določeno, da bi moralo regionalno/vseevropsko načrtovanje strukture 
prenosnega omrežja temeljiti na socialno-ekonomskih koristih, ki jih naložbe prinašajo 
celotni regiji. Pri načrtovanju na ravni Skupnosti in regij bi morali zato upoštevati celoten 
energetski sistem, ne le prenosnih omrežij, Agencija pa bi morala biti pooblaščena, da 
zagotovi skladnost.

Predlog spremembe 15

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2d, odstavek 2a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija odobri letni delovni program, 
ki ga pripravi Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin.
Brez poseganja v določbe člena 2e(2) 
Agencija potrdi osnutke kodeksov.

Or. en

Obrazložitev

Poleg kodeksov so delovni programi in naložbeni načrti pomembni dokumenti, s katerimi 
bodo opredeljeni splošen okvir ter glavna strateška vprašanja nalog, ki jih ima Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin, ter bo določena stopnja usklajevanja 
nacionalnih pravil. Pomembno je, da ima Agencija vlogo prek:
(i) odobritve letnega delovnega programa Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega 
omrežja za plin,
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(ii) potrditve kodeksov, ki jih pripravi Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za 
plin.

Predlog spremembe 16

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2e, naslov (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje in ocena tehničnega in 
tržnega kodeksa

Oblikovanje in ocena kodeksov

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe ČLENA 1, TOČKA 3), člen 2c, odstavek 1, točko a) 
(Uredba (ES) št. 1775/2005) ter predlogu spremembe ČLENA 1, TOČKA 3), člen 2c, odstavek 
3 (Uredba (ES) št. 1775/2005).

Predlog spremembe 17

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2e, odstavek 2, točke a)- c) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih iz 
člena 2c(3), ne zagotavlja nediskriminacije, 
učinkovite konkurence in učinkovitega 
delovanja trga;

(a) kodeks, ki se nanaša na delovanje 
omrežja in ga je pripravilo Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin na področjih iz člena 2c(3), ne 
zagotavlja nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja trga;

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo osnutka kodeksa, ki se 
nanaša na delovanje omrežja  na 
področjih iz člena 2c(3);

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo kodeksa, ki se nanaša na 
delovanje omrežja in ga pripravi Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
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na področjih iz člena 2c(3). za plin na področjih iz člena 2c(3) ter ga 
potrdi Agencija.

Or. en

Obrazložitev
Vzporedno z mnenjem o delovnem programu in naložbenem načrtu (glej predlog spremembe 
ČLENA 1, TOČKE 3), člen 2d, odstavek 2, pododstavek 3 (Uredba (ES) št. 1775/2005), 
Agencija posreduje tudi na zgodnji stopnji priprave kodeksov ter poroča Komisiji pod točno 
določenimi pogoji.

Predlog spremembe 18

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2e, odstavek 3, pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija na lastno pobudo ali na 
priporočilo Agencije sprejme ukrepe za 
sprejetje smernic na področjih iz člena 
2(c)(3), če meni, da:

Or. en

Obrazložitev

Model za pripravo kodeksov temelji na predpostavki, da mora Komisija nemudoma ukrepati, 
kadar ti kodeksi ne zagotavljajo nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega 
delovanja trga ali kadar se ne izvajajo.

Predlog spremembe 19

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2e, odstavek 3, točka a), b), c) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tehnični ali tržni kodeks, ki ga je 
sprejelo Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin na področjih iz 
člena 2c(3), ne zagotavlja nediskriminacije, 
učinkovite konkurence in učinkovitega 

(a) kodeks, ki se nanaša na delovanje 
omrežja in ga je pripravilo Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin na področjih iz člena 2c(3), ne 
zagotavlja nediskriminacije, učinkovite 
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delovanja trga; konkurence in učinkovitega delovanja trga;
(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo tehničnega ali tržnega
kodeksa na področjih iz člena 2c(3);

(b) Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin v razumnem 
času ni sprejelo osnutka kodeksa, ki se 
nanaša na delovanje omrežja  na 
področjih iz člena 2c(3);

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa, ki
ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin
na področjih iz člena 2c(3).

(c) upravljavci prenosnega omrežja ne 
izvajajo kodeksa, ki se nanaša na 
delovanje omrežja in ga pripravi Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin na področjih iz člena 2c(3) ter ga 
potrdi Agencija.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2f, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri izvajanju svojih nalog se Evropsko 
omrežje upravljavcev prenosnega omrežja 
za plin obsežno in že na zgodnji stopnji ter 
na odprt in pregleden način v skladu s 
poslovnikom iz člena 2b posvetuje z vsemi 
ustreznimi udeleženci na trgu, zlasti z 
organizacijami, ki zastopajo vse 
zainteresirane strani, pri pripravi 
kodeksov, osnutka 10-letnega 
naložbenega programa ter svojega letnega 
delovnega programa iz člena 2c(1) in (3).
Posvetovanje vključuje dobavitelje, 
odjemalce, uporabnike omrežja, 
upravljavce distribucijskega omrežja, 
upravljavce obratov in skladišč za UZP, 
vključno z ustreznimi (industrijskimi) 
združenji, tehničnimi organi in združenji 
zainteresiranih strani, namenjeno pa je 
ugotavljanju mnenja in predlogov vseh 
zadevnih strani v postopku odločanja.

Or. en
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Obrazložitev

Priprava kodeksov, letnih delovnih programov in naložbenega načrta, za katere da pobudo 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin, mora vključevati strukturiran 
postopek posvetovanj vseh zainteresiranih strani na trgu. Da bi ponovno uravnotežili vpliv 
Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin, bi morali imeti udeleženci na 
trgu formalno opredeljeno vlogo pri dajanju mnenja in sodelovanju pri razvoju vsakega 
predlaganega kodeksa.

Posvetovanja o kodeksih potekajo po postopkih, ki zagotavljajo največjo možno preglednost, 
in z zagotovilom, da bodo upoštevani interesi proizvajalcev, dobaviteljev in končnih 
uporabnikov.

Predlog spremembe 21

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2f, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Pred odobritvijo letnega delovnega 
programa ter potrditvijo kodeksov iz člena 
2c(1) in (3) se Agencija po potrebi z vsemi 
zadevnimi stranmi obširno posvetuje o 
osnutku, ki ga pripravi Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin.
Agencija navede, kakšne pripombe je 
prejela med posvetovanjem in na kakšen 
način je te pripombe upoštevala. Če 
pripomb ni upoštevala, to utemelji.

Or. en

Obrazložitev

Na stopnji odobritve in potrditve bi lahko bil potreben nov krog posvetovanj pod okriljem 
Agencije.



PE402.501v01-00 18/34 PR\707198SL.doc

SL

Predlog spremembe 22

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2h, odstavek 1, pododstavek 2 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Regionalni naložbeni načrt ne sme biti v 
nasprotju z 10-letnim naložbenim načrtom 
iz člena 2c(1)(c). Agencija zagotovi 
usklajenost in doslednost po vseh 
različnih regijah ter v zvezi s tem pripravi 
priporočila.

Or. en

Obrazložitev

Prek svojih priporočil upravljavcem prenosnih omrežij bi morala biti Agencija pooblaščena 
za nadzor in pregled njihovih regionalnih pobud v zvezi z regionalnim sodelovanjem, da se po 
vseh različnih regijah zagotovita usklajenost in doslednost.

Predlog spremembe 23

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2h, odstavek 2 a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice in regulativni organi 
sodelujejo med seboj, da bi svoje 
nacionalne trge integrirali na regionalni 
ravni. Države članice zlasti zagotovijo 
sodelovanje upravljavcev prenosnih 
omrežij na regionalni ravni, da bi 
ustvarile konkurenčen vseevropski trg.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin samo ne bi moglo vzpostaviti 
enotnega vmesnika za trgovinske funkcije v imenu številnih upravljavcev prenosnih omrežij na 
regionalni ravni. Iz tega razloga je potrebna udeležba držav članic, da bi spodbudile ali 
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ustvarile pobude za integracijo regionalnih trgov.

Predlog spremembe 24

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2h, odstavek 2 b (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice v zvezi s svojimi 
obveznostmi za doseganje regionalnega 
sodelovanja, kot je določeno v členu 5b 
direktive 2003/55/ES, upravljavce 
prenosnih omrežij v skladu s členoma 8 in 
10 te direktive spodbujajo, da ustvarijo 
enoten vmesnik za uporabnike, s katerim 
bodo zajele nacionalna ozemlja več držav 
članic v skladu z odstavkom 3 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin samo ne bi moglo vzpostaviti 
enotnega vmesnika za trgovinske funkcije v imenu številnih upravljavcev prenosnih omrežij na 
regionalni ravni. Iz tega razloga je potrebna udeležba držav članic, da bi spodbudile ali 
ustvarile pobude za integracijo regionalnih trgov.

Predlog spremembe 25

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2h, odstavek 2 c (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Upravljavci prenosnih omrežij pri 
spodbujanju operativnih dogovorov na 
regionalni ravni:
a) v dveh letih po tem, ko je Komisija 
opredelila ustrezna geografska območja v
skladu z odstavkom 3, uskladijo svojo 
komercialno ponudbo in pogoje prodaje 
prek poravnave komercialnih zmogljivosti 
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sosednjih upravljavcev prenosnih omrežij 
ter sprejmejo skupne postopke 
usklajevanja in posvetovanja, ki jih vodijo 
sosednji upravljavci prenosnih omrežij za 
nove naložbe na mestih medomrežnih 
povezav na istem regionalnem območju;
b) v treh letih po tem, ko je Komisija 
opredelila ustrezna geografska območja, 
vzpostavijo skupne „svežnje ponudb“ za 
pošiljatelje na mestih medomrežnih 
povezav med sosednjimi upravljavci 
prenosnih omrežij na istem regionalnem 
območju;

c) v štirih letih po tem, ko Komisija 
opredeli ustrezna geografska območja, 
vzpostavijo „svežnje ponudb“ za vsa 
mesta medomrežnih povezav na 
zadevnem regionalnem območju ter 
uvedejo regionalne platforme (npr. 
enotne vmesnike za uporabnika), s 
katerimi bodo pošiljateljem zagotovili 
centralizirane podatke o povezovalnih 
zmogljivostih na celotnem regionalnem 
območju ter olajšali naročanje 
zmogljivosti prek neposrednih povezav s 
komercialnimi storitvami udeleženih 
upravljavcev prenosnih omrežij.
„

Or. en

Obrazložitev

Doseganje regionalnega sodelovanja je zapleten in dolgotrajen proces, kar pomeni, da bi 
morali biti v uredbi določeni potrebni koraki in opredeljeni konkretni ukrepi, ki jih bodo 
postopoma izvajali upravljavci prenosnih omrežij na regionalni ravni, da bi dosegli 
medsebojno tehnično zbliževanje. Dolgoročni cilj bi bil dokončati enoten vmesnik za 
uporabnika v vsaki regiji, ki jo določi Komisija v skladu s predlogom spremembe ČLENA 1, 
TOČKE 3), člen 2h, odstavek 3, pododstavek 1.
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Predlog spremembe 26

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2h, odstavek 3, pododstavek 1 (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). 

3. Geografsko območje, ki ga vključuje 
vsaka regionalna struktura za sodelovanje, 
lahko določi Komisija. Komisija lahko 
posebno pozornost nameni „energetskim 
otokom“ v EU ali geografsko omejenim 
območjem, kjer obstaja potreba po razvoju 
povezav do omrežja za prenos plina. 
Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 14(2).

Or. en

Obrazložitev

Cilj vzpostavitve regionalnega sodelovanja je tudi povezati „energetske otoke“ znotraj EU.

Predlog spremembe 27

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (3)
Člen 2h, odstavek 3 a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Agencija sodeluje z nacionalnimi 
regulativnimi organi in upravljavci 
prenosnih omrežij pri zbliževanju 
regulativnih okvirov med regijami, da se 
vzpostavi konkurenčen vseevropski trg. Če 
Agencija meni, da so potrebna zavezujoča 
pravila o takem sodelovanju, da ustrezna 
priporočila.

Or. en
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Predlog spremembe 28

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (8)
Člen 5a, odstavek 3, točka a) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) upravljavec omrežja ponudi 
neuporabljene zmogljivosti obrata za UZP 
ali skladišča na primarnem trgu, v primeru 
zmogljivosti skladišč vsaj en dan vnaprej 
in kot prekinljivo zmogljivost; 

(a) upravljavec omrežja ponudi 
neuporabljene zmogljivosti obrata za UZP 
ali skladišča na primarnem trgu, v primeru 
zmogljivosti skladišč vsaj en dan vnaprej 
in kot prekinljivo zmogljivost, ter spoštuje 
zahteve nacionalne zanesljivosti oskrbe 
ter zahteve, določene v direktivi 
2003/55/ES in direktivi Sveta 2004/67/ES 
z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 
zemeljskim plinom*,
____

* UL L 127, 29.4.2004, str. 92.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (9)
Člen 6, odstavek 7, pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

"7. Upravljavci prenosnega omrežja 
objavijo predhodne in naknadne 
informacije o ponudbi in povpraševanju na 
podlagi napovedi in realiziranega pretoka v 
omrežje in iz omrežja. Raven podrobnosti 
objavljenih informacij odraža informacije, 
ki so na voljo upravljavcu prenosnega 
omrežja. V teh informacijah ni treba 
razkriti občutljivih poslovnih podatkov, 
povezanih s posameznimi pogodbami.

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (10)
Člen 6a, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci skladišč in obratov za UZP 
vedno razkrijejo informacije, zahtevane s 
to uredbo, na smiseln, količinsko jasen in 
zlahka dostopen način ter brez 
diskriminacije.

3. Upravljavci skladišč in obratov za UZP 
vedno razkrijejo informacije, zahtevane s 
to uredbo, na smiseln, količinsko jasen in 
zlahka dostopen način ter brez 
diskriminacije. Občutljivih poslovnih 
podatkov, povezanih s posameznimi 
pogodbami, ni treba razkriti.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (14)
Člen 9, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pred pripravo smernic in 
brez poseganja v postopke iz odstavka 2 v 
tesnem sodelovanju z Agencijo na zgodnji 
stopnji in vsako leto pripravi seznam 
prednostnih nalog in predlaganih 
ukrepov, ki so najbolj pomembni za razvoj 
vseevropskega trga za plin.

Or. en

Obrazložitev

Glede na velik obseg vprašanj, ko se načrtuje sprejetje smernic, bi ta postopek (od člena 1a 
(novo) do 1e (novo)) razvili pred postopkom komitologije, zanj pa bi veljala posebna pravila 
na podlagi medinstitucionalnega dogovora.

Cilji tega mehanizma bi bili:

(i) razvoj perspektivnega pristopa do ukrepov, ki bodo sprejeti v postopku komitologije, in 
njihova redna ocena; 
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(ii) priznanje vloge Agencije, ki bi pripravila predlagane ukrepe in svetovala v zvezi z njimi;  

(ii) zagotovitev vnaprejšnjega in preglednega posvetovanja zadevnih zainteresiranih strani, ki 
imajo tehnično strokovno znanje.

Predlog spremembe 32

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (14)
Člen 9, odstavek 1 b (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija ob upoštevanju seznama 
prednostnih nalog Agenciji naroči, da v 
največ šestih mesecih pripravi predlog za 
osnutek smernic, ki bodo določale 
osnovna, jasna in nepristranska načela za 
uskladitev pravil, ki bodo omogočila 
razvoj konkurenčnega in integriranega 
trga.

Or. en

Obrazložitev

Enaka kot obrazložitev za ČLEN 1, TOČKO 14), člen 9, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 
1775/2005).

Predlog spremembe 33

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (14)
Člen 9, odstavek 1 c (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Pri pripravljanju teh smernic se 
Agencija v obdobju, ki traja najmanj dva 
meseca, obsežno, odprto in pregledno 
posvetuje z vsemi zainteresiranimi stranmi 
ter zlasti z organizacijami, ki zastopajo 
uporabnike omrežja. 

Or. en
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Obrazložitev

Enaka kot obrazložitev za ČLEN 1, TOČKO 14), člen 9, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 
1775/2005).

Predlog spremembe 34

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (14)
Člen 9, odstavek 1 d (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Agencija konča pripravo osnutka 
smernic na podlagi posvetovanj 
najkasneje dva meseca po koncu 
posvetovanj. Objavi vse prejete pripombe, 
razen v primerih, ko njihov avtor temu 
nasprotuje, ter pojasni, kako jih je 
upoštevala v končnem osnutku smernic, 
ali pa upraviči njihovo zavrnitev.

Or. en

Obrazložitev

Enaka kot obrazložitev za ČLEN 1, TOČKO 14), člen 9, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 
1775/2005).

Predlog spremembe 35

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (14)
Člen 9, odstavek 1 e (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. Komisija po prejetju predloga za 
osnutek smernic presodi, ali določajo 
osnovna, jasna in nepristranska načela za 
uskladitev pravil za razvoj konkurenčnega 
in integriranega trga, ter pravičnost 
postopka posvetovanja. Če Komisija 
sklene, da je končni osnutek smernic, ki 
ga je predstavila Agencija, primerna 
osnova, ga predloži odboru iz člena 14(1), 
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ki ga dokončno sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 14(2).

Or. en

Obrazložitev

Enaka kot obrazložitev za ČLEN 1, TOČKO 14), člen 9, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 
1775/2005).

Predlog spremembe 36

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

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 in sprejme smernice o 
zadevah iz odstavka 1 v skladu s 
postopkom iz odstavkov od 1a do 1e. 
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. en

Predlog spremembe 37

Predlog Uredbe
ČLEN 1, TOČKA (14)
Člen 9, odstavek 2 a (novo) (Uredba (ES) št. 1775/2005)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija v sodelovanju z Agencijo 
redno ocenjuje ustreznost smernic. Kadar 
koli je to potrebno, se Agencija posvetuje z 
Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja ter ustreznimi 
udeleženci na trgu, potrošniki in 
končnimi uporabniki, da zagotovi, da 
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smernice v ustrezni meri dosegajo 
najmanjšo stopnjo uskladitve na 
področjih, ki jih pokrivajo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti redno oceno o ustreznosti smernic (ki presega spremljanje njihovega 
izvajanja v državah članicah, kot je določeno v členu 2e predloga direktive). Morda bodo 
potrebna dodatna posvetovanja med Agencijo in Evropskim omrežjem upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin, vključno z uradnim posvetovanjem zainteresiranih strani.
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OBRAZLOŽITEV

Uredba o spremembi Uredbe št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij 
zemeljskega plina

Splošna ocena 

– Namen vseh določb je uvesti evropska orodja, ki bodo z usklajevanjem med upravljavci 
prenosnih omrežij in uskladitvijo pravil za upravljavce skladišč izboljšala sodelovanje ter 
okrepila delovanje notranjega trga. Prav tako je namen predloga izboljšati preglednost in 
dolgoročne izglede, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s plinom in načrtovanje naložb ter 
preprečili resne motnje v oskrbi. Na načelni ravni se poročevalec v glavnem strinja s temi 
cilji.

– Poročevalec je prepričan, da je treba ob pregledu vseh predlogov, povezanih s trgom za plin 
v okviru tretjega energetskega svežnja, upoštevati varstvo potrošnikov ter zato sprejeti 
pregledne in socialno ustrezne ukrepe. Vendar se uredba nanaša na tehnične ukrepe in skuša 
ustvariti tehnični regulativni okvir za dostop do omrežij. Direktivo bi bilo treba ustrezno 
uporabiti kot pravilno zakonodajno sredstvo za obravnavanje zaskrbljenosti potrošnikov na 
ravni EU. (člen 3 o obveznosti javnih storitev). Potrošnike je mogoče zaščititi tudi s 
posebnimi nacionalnimi ukrepi, ki morajo biti skladni z zakonodajo EU na področju 
konkurence.
– Komisija izraža tudi zaskrbljenost zaradi stopnje koncentracije pri dejavnostih veleprodaje 
in maloprodaje, vendar se ne loti značilnosti trga, integracije maloprodaje plina z njegovo 
veleprodajo in proizvodnjo električne energije, ki bo po vsej verjetnosti utrdila položaj 
prevladujočih družb. Na trgih po Evropi imajo vse pogosteje prevladujoč položaj podjetja z
integrirano veleprodajo in maloprodajo, dejavna hkrati na trgu električne energije in plina. 
Dostop malih in srednjih podjetij do omrežja je treba močno izboljšati.
– Prav tako je zelo zaskrbljujoče, da se izvajanje sedanjega drugega energetskega svežnja, ki 
je v državah članicah v različnih fazah, ne upošteva v zadostni meri. Pogoji, ki bi zagotovili 
izvajanje tretjega svežnja, so večji izziv, saj se drugi krog liberalizacije še ne izvaja v celoti. 
Zato bi se s sprejetjem dodatnih pogojev lahko pojavila pravna negotovost. Poleg pravnih 
postopkov za ugotavljanje kršitev bi bilo treba poiskati praktične rešitve, ki bi zagotavljale 
izvajanje.

I. Sodelovanje med upravljavci prenosnega omrežja: ustanovitev Evropskega omrežja 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, organizacije, ki skrbi za obvezne naloge, je 
pomemben korak naprej. 
(i) Ravnovesje moči med Evropskim omrežjem upravljavcev prenosnega omrežja za plin, 
nacionalnimi regulativnimi organi in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev:
Poročevalec meni, da je področje sodelovanja opredeljeno preširoko (sprejetje usklajenega 
tehničnega in tržnega kodeksa, ki zajema tako varnostne predpise kot pravila za trgovanje, 
usklajevanje delovanja omrežij, sprejetje 10-letnega naložbenega načrta, objava načrtov za 
razvoj omrežja). Njegovo mnenje je, da bi bilo treba delo Evropskega omrežja upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin (ki je oblika koregulacije, vzporedna dejavnostim Evropske 
komisije) omejiti na tehnična vprašanja, povezana z dostopom tretjih strani do omrežja, 
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pravili glede varnosti, zanesljivosti in medobratovalnosti ter operativnimi postopki. 
Poročevalec predlaga strožje omejeno področje uporabe kodeksov in pravil, ki jih pripravi 
Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin in ki bi morali biti omejeni na 
delovanje prenosnih omrežij.   

V zvezi s tem poročevalec meni, da je ustanovitev Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev ključen korak k integriranemu trgu, njene pristojnosti pa bi lahko okrepili tako, 
da bi potrjevala delovni program, ki ga razvije Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega 
omrežja za plin, spremljala in pregledovala bi pobude upravljavcev prenosnih omrežij o 
regionalnem sodelovanju in usklajevala pripravo 10-letnega naložbenega načrta. Poročevalec 
predlaga tudi, da Agencija potrdi kodekse, ki jih predlaga Evropsko omrežje upravljavcev 
prenosnega omrežja za plin.

(ii) Vključitev ostalih subjektov in zainteresiranih strani na trg plina: Treba je predvideti 
dodatne določbe, ki bodo zagotavljale ustrezen mehanizem predhodnega posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi, v katero bo med drugim vključena Evropska zveza za racionalizacijo 
energetskih izmenjav (EASEE-plin). Treba se je posvetovati z vsemi zainteresiranimi stranmi, 
vključno s proizvajalci, upravljavci omrežij, dobavitelji in potrošniki.  
Agencija bi se tudi morala posvetovati z vsemi zainteresiranimi stranmi, kadar daje predloge 
ali priporočila.

II. Integracija trga z regionalnimi pobudami: v novem regulativnem okviru se spodbujajo 
regionalne pobude med upravljavci prenosnih omrežij in regulatornimi organi, da bi se 
zagotovilo optimalno upravljanje omrežij ter ustrezno načrtovanje in realizacija naložb.
(i) Potreben korak k integriranemu notranjemu trgu: Poročevalec meni, da dimenzija 
regionalnega sodelovanja v predlogu ni jasno opredeljena, čeprav je pomemben korak k 
integriranemu notranjemu trgu. Treba je povezati „energetske otoke“, na primer baltske 
države ali Iberski polotok.
 Poročevalec zato predlaga, da bi z uredbo o plinu za upravljavce prenosnega omrežja določili 
natančne roke, povezane s konkretnimi cilji, ki jih je treba doseči na regionalni ravni, da bi 
dosegli vzpostavitev enotnih vmesnikov za uporabnika. Poleg tega je zaskrbljen zaradi vloge 
Agencije pri pobudah upravljavcev prenosnega omrežja v zvezi z regionalnim sodelovanjem 
in bi Agencijo pooblastil, da zagotavlja potrebno skladnost tehničnih in regulativnih okvirjev 
med regijami ter nadzor nad regionalnim naložbenim načrtom. 
(ii) Kako lahko regionalne pobude z uredbo postanejo dejansko operativne? Predloge 

Komisije bi bilo mogoče okrepiti: s pripravo enotnih vmesnikov za uporabnika (npr. "vse na 
enem mestu"), ki bi na regionalni ravni zagotavljali trgovinske funkcije v imenu več 
upravljavcev prenosnega omrežja. Treba bi bilo natančneje opredeliti področja, na katerih 
morajo sodelovati upravljavci prenosnega omrežja. Ti bi lahko razmislili o vzpostavitvi 
regionalnih subjektov z opredeljenimi odgovornostmi.

III. Zanesljivost oskrbe: za poročevalca je nujno, da se določbe uredbe preverijo s stališča 
zanesljivosti oskrbe.

– Načrtovanje naložb: v skladu z osnutkom uredbe bo 10-letni – prostovoljni – načrt za 
razvoj omrežja na ravni EU pripravilo Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za 
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plin. 
(i) Treba je uveljaviti naložbeni razvojni načrt: Načrtovanje naložb mora temeljiti na stališčih 
in potrebah uporabnikov na trgu – na nacionalni ravni, kadar upravljavci prenosnega omrežja 
načrtujejo neodvisne naložbe, ter tudi na evropski ravni. Poročevalec meni, da bi te načrte 
morali potrditi nacionalni regulatorji, ne pa da so zgolj predloženi za mnenje Agenciji za 
sodelovanje energetskih regulatorjev, in bi jih morali strogo spremljati, če želimo, da 
postanejo učinkoviti. Pojasniti bi bilo treba usklajevanje med nacionalnimi, regionalnimi in 
evropskimi načrti. 
(ii) Vsi upravljavci prenosnega omrežja morajo enako razviti naložbene načrte, ne glede na 
tržne strukture, ki bodo končno sprejete z direktivo (ločevanje lastništva, neodvisni 
upravljavci omrežja in druge rešitve). 
Agencija in nacionalni regulativni organi morajo spremljati naložbeni načrt, zato da bodo 
potrebne naložbe opravljene pravočasno. Vendar poročevalec na tej stopnji meni, da mora to 
poročilo napredovati vzporedno s parlamentarnim delom o ustreznih določbah predlagane 
direktive o trgu za zemeljski plin. Meni, da je še prezgodaj za uvedbo posebnega mehanizma 
za izvajanje naložb, povezavo med nacionalnimi in evropskimi načrti ter mehanizmov za 
odobritev naložb s strani nacionalnih regulativnih organov. Za zdaj poročevalec predlaga 
dodatne ukrepe, s katerimi bi vsaj Agencija sodelovala pri pripravi evropskih 10-letnih 
naložbenih načrtov.

– Dostop do skladišč: regulativni okvir za upravljavce skladišč bi uskladili glede na dobre 
prakse in smernice, ki jih je že določila Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo 
in plin. Določbe v obstoječi uredbi, ki obravnavajo upravljavce prenosnega omrežja, bi se 
razširile na upravljavce skladišč in v veliki meri na terminale za utekočinjeni zemeljski plin, s 
čimer bi ustvarili skupni pristop za dostop tretjih strani. 
(i) Poročevalec meni, da pravila za dostop do skladišč ne smejo ogroziti dolgoročne 
zanesljivosti oskrbe. Določbam iz člena 5a je bila dodana nova klavzula za uvedbo nekaterih 
zaščitnih ukrepov v povezavi z direktivo 2004/67/ES o zanesljivosti oskrbe s plinom.

(ii) Pravila o upravljanju prezasedenosti, ki veljajo za upravljavce prenosnega omrežja, 
skladišč in obratov za utekočinjeni zemeljski plin, (osnovana na prekinljivih zmogljivostih in 
vsakodnevnem dostopu) bi bilo treba natančno opredeliti in v njih upoštevati vsaj obstoj 
dolgoročnih pogodb in mehanizmov prilagodljivosti.   

IV. Zahteve po preglednosti: predlagana uredba širi zahteve po preglednosti, ki že obstajajo 
za upravljavce prenosnih omrežij tako, da bodo pokrivale tudi komercialne zaloge plina, 
napovedi povpraševanja in razpoložljivih zmogljivosti ter stroške za uravnavanje omrežij in 
zmogljivosti za trgovanje. Nove določbe se uporabljajo tudi za upravljavce prenosnih omrežij 
v zvezi s predhodnimi in naknadnimi informacijami o ponudbi in povpraševanju ter z ukrepi, 
sprejetimi za izravnavo omrežja.
Čeprav so določbe pomemben mejnik na poti k izboljšanju operativne preglednosti in bodo 
koristile vsem udeležencem na trgu in kljub legitimnosti pravice do dostopa poročevalec 
ocenjuje, da bo objava teh podatkov na splošno okrepila trg pod pogojem, da je zagotovljena 
ustrezna poslovna zaupnost. Vendar je treba opozoriti, da so nekatera trgovanja s plinom 
poslovno zelo občutljiva. Po potrebi so bili uvedeni zaščitni ukrepi. 

V. Institucionalni vidiki: Uredba ni dovolj jasna, kar zadeva postopek komitologije za 
posebne pravice Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja za plin: 
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(i) po eni strani ima Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja za plin nalogo, da 
pripravi kodekse, Komisija pa pod točno določenimi pogoji prek postopka komitologije 
posreduje, kadar kaže, da tehnični ali tržni kodeks, ki ga sprejme Evropsko omrežje 
upravljavcev prenosnega omrežja za plin, ne zagotavlja nediskriminacije, učinkovite 
konkurence in učinkovitega delovanja storitve. 
(ii) po drugi strani lahko Komisija prevzame pobudo v skladu s členom 9 in ne glede na 
okoliščine sprejme smernice na istem področju, da bi določila podrobnosti o storitvah za 
dostop tretjih oseb, mehanizmih za dodeljevanje zmogljivosti, postopku za upravljanje 
prezasedenosti itd.
Ob upoštevanju širokega spektra tem, za katere je predvideno sprejemanje smernic, 
poročevalec predlaga, da bi z jasnim in trdnim predhodnim postopkom začrtali in pripravili 
postopek komitologije v sodelovanju z Agencijo in v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi. 
Komisija bi morala skupaj s predlagano agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev 
določiti seznam tem in opredeliti, katere so prednostne, o osnutku smernic bi morala potekati 
javna posvetovanja, po potrebi pa bi morali Komisija in Agencija redno dati svojo oceno o 
njem.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
- no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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