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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 895/2013
z dne 18. septembra 2013
o dvestodrugi spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za
nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida
oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev
sredstev in gospodarskih virov.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja
2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in
subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), zlasti člena 7(1)(a) in
člena 7a(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe,
skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev
in gospodarskih virov iz navedene uredbe.
Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov
je 11. septembra 2013 sklenil črtati eno osebo s seznama

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba
ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. septembra 2013
Za Komisijo
V imenu predsednika
Vodja službe za instrumente zunanje politike

(1) UL L 139, 29.5.2002, str. 9.
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PRILOGA
Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:
pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:
„Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (tudi (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wade
hyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Državljanstvo: pakistansko. Drugi podatki: (a) ustanovitelj sklada Al-Rashid; (b)
domnevno umrl v Pakistanu 18. februarja 2002. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 896/2013
z dne 18. septembra 2013
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
določa merila, po katerih Komisija določi standardne
vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in
obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni
dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU)
št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih
podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na
dan objave v Uradnem listu Evropske unije –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(Uredba o enotni SUT) (1),

(2)

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z
dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave
ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1)
Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida
večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga

Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. septembra 2013
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

0702 00 00

MK
XS
ZZ

59,4
46,1
52,8

0707 00 05

MK
TR
ZZ

53,8
121,6
87,7

0709 93 10

TR
ZZ

132,6
132,6

0805 50 10

AR
CL
IL
TR
UY
ZA
ZZ

108,8
148,5
110,5
117,7
99,8
118,3
117,3

0806 10 10

EG
TR
ZZ

188,1
147,0
167,6

0808 10 80

AR
BA
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

100,9
65,7
41,7
114,6
66,9
150,8
140,8
119,4
100,1

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
ZZ

231,4
29,5
82,5
131,5
118,7

0809 30

TR
ZZ

125,5
125,5

0809 40 05

BA
XS
ZZ

47,2
46,6
46,9

Standardna uvozna vrednost

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga
porekla“.
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SKLEPI
SKLEP SVETA
z dne 16. septembra 2013
o imenovanju švedskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
(2013/459/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 302 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga švedske vlade,
ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Svet je 13. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/570/EU,
Euratom o imenovanju članov Evropskega ekonomskosocialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2010 do
20. septembra 2015 (1).
Zaradi konca mandata Annike BRÖMS se je sprostilo
mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

(1) UL L 251, 25.9.2010, str. 8.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Jonas BERGGREN, Head of the Brussels office of the Confederation of
Swedish Enterprise, se za preostanek mandata, ki se izteče
20. septembra 2015, imenuje za člana Evropskega ekonom
sko-socialnega odbora.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. septembra 2013
Za Svet
Predsednik
L. LINKEVIČIUS
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 17. septembra 2013
o zavrnitvi sprejetja izjeme iz Sklepa Sveta 2001/822/ES kar zadeva pravila o poreklu za sladkor iz
Curaçaa
(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5826)
(2013/460/EU)
bil zavrnjen z Odločbo Komisije 2009/699/ES (2). Vendar
pa je bil z navedeno odločbo za količine, za katere so
bile Nizozemskim Antilom dodeljena uvozna dovoljenja
za leti 2009 in 2010, odobren nov zahtevek za izjemo,
ki je bil vključen v zahtevek za podaljšanje.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra
2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skup
nosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih držav“) (1) in zlasti člena
37 Priloge III k Sklepu,

(6)

Nizozemska je leta 2010 vložila zahtevek za novo
izjemo v zvezi z izdelki iz sladkorja, predelanimi na
Nizozemskih Antilih, za obdobje od 2011 do 2013. S
Sklepom Komisije 2011/47/EU (3) je bila izjema
odobrena v skladu s členom 37(1), (3) in (7) Priloge III
k Sklepu 2001/822/ES ter pod nekaterimi pogoji, katerih
namen je bil uravnotežiti legitimne interese subjektov iz
čezmorskih držav in ozemelj (v nadaljnjem besedilu:
ČDO) ter cilje skupne tržne ureditve Unije za sladkor.
Izdelki, za katere je bila izjema odobrena, so bili dejansko
predelani na Nizozemskih Antilih, dodana vrednost v
primerjavi s surovim sladkorjem pa naj bi znašala vsaj
45 % vrednosti končnega izdelka.

(7)

V Sklepu 2011/47/EU je razloženo, da postopno zmanj
ševanje kumulacije porekla AKP/ES-ČDO v zvezi s slad
korjem, kot je določeno v členu 6(4) Priloge III k Sklepu
2001/822/ES, kaže, da je namen Unije, da se trgovinski
preferenciali osredotočijo na gospodarsko dejavnost, ki
trajnostno prispeva k razvoju ČDO ob upoštevanju
sektorja sladkorja v Uniji. To načelo je bilo uporabljeno
za določitev količin, za katere je bila s Sklepom
2011/47/EU odobrena izjema. V zahtevku, vloženem
leta 2010, je bilo tudi navedeno, da se namerava družba
v Curaçau, za katero so veljale prejšnje izjeme, preusme
riti od proizvodnje sladkorja, za katero se zahteva nova
izjema. Zato so se količine, za katere je veljala izjema,
postopoma zmanjšale (5 000 ton za leto 2011, 3 000
ton za leto 2012 in 1 500 ton za leto 2013).

(8)

V zahtevku, vloženem leta 2010, je Nizozemska pouda
rila, da se je družba v Curaçau, za katero so veljale
prejšnje izjeme, nameravala preusmeriti v proizvodnjo
mešanic in „bio sladkorja“, ki so namenjeni povsem
drugačnim trgom kot izdelki iz sladkorja, za katere je
bil leta 2010 predložen zahtevek za izjemo. Izjema, za

ob upoštevanju naslednjega:

PRAVILA O POREKLU IZ PRILOGE III K SKLEPU
2001/822/ES
(1)

Priloga III k Sklepu 2001/822/ES zadeva definicijo pojma
„proizvodi s poreklom“ in načine upravnega sodelovanja.
Člen 37 Priloge določa, da se lahko sprejmejo izjeme od
pravil o poreklu, če jih upravičuje razvoj sedanjih ali
ustvarjanje novih industrij v državi ali na območju.

(2)

Člen 5(1)(g), (j), (k) in (o) Priloge III k Sklepu
2001/822/ES določa, da delno ali popolno mletje slad
korja, sejanje in pakiranje v vreče ne zadostujejo za
pridobitev statusa proizvoda s poreklom.

(3)

Člen 6(4) Priloge III k Sklepu 2001/822/ES določa, da se
kumulacija porekla AKP/ES-ČDO za vse izdelke iz slad
korja iz poglavja 17 HS postopoma zmanjšuje in na
koncu odpravi. Z določitvijo količine na nič ton je
postopna odprava privedla do prepovedi take kumulacije
od 1. januarja 2011.

PREJŠNJE IZJEME, ODOBRENE ZA NIZOZEMSKE ANTILE
ZA IZDELKE IZ SLADKORJA
(4)

(5)

Nizozemska je leta 2002 vložila zahtevek za izjemo od
pravila o poreklu v zvezi z izdelki iz sladkorja iz oznak
KN 1701 11 90, 1701 99 10 in 1701 91 00, predela
nimi na Nizozemskih Antilih, in sicer za letno količino
3 000 ton. Zahtevek je bil odobren, izjema pa je nehala
veljati 31. decembra 2007.

Leta 2009 je Nizozemska vložila zahtevek za podaljšanje
izjeme, ki ji je bila odobrena leta 2002, ta zahtevek pa je

(1) UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(2) UL L 239, 10.9.2009, str. 55.
(3) UL L 21, 25.1.2011, str. 3.
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franko tovarna, ter ustvarjanja neposrednih in posrednih
delovnih mest v Curaçau. Nizozemska je 14. junija 2013
in 28. junija 2013 zagotovila dodatne informacije v
podporo svojemu zahtevku z dne 17. aprila 2013.

katero je bil vložen zahtevek leta 2010, je bila potrebna
za zagotovitev zadostnega kapitala za naložbe, ki so
potrebne za tako preusmeritev. Po pričakovanjih naj bi
se tako z odobritvijo izjeme s Sklepom 2011/47/EU
ustvaril promet, potreben za financiranje navedenih
naložb v preusmeritev izdelkov in dejavnosti, tako da
družbi, za katero se je uporabljala izjema, ne bi bilo
treba več zahtevati izjeme.
(13)

PRVI ZAHTEVEK ZA IZJEMO ZA IZDELKE IZ SLAD
KORJA, PREDLOŽEN LETA 2013
(9)

L 249/7

Nizozemska je v imenu vlade Curaçaa 11. februarja 2013
vložila zahtevek za novo izjemo od pravil o poreklu iz
Priloge III k Sklepu 2001/822/ES za obdobje od
1. januarja 2013 do 31. decembra 2013, ko preneha
veljati Sklep 2001/822/ES. Zahtevek se je nanašal na
skupno letno količino 5 500 ton izdelkov iz sladkorja
iz oznake KN 1701 14 90, opisanih kot „bio sladkor“,
po poreklu iz tretjih držav in predelanih v Curaçau za
izvoz v Unijo.

Komisija je v dopisu z dne 16. julija 2013 od nizozem
skih organov zahtevala, da upoštevajo njeno oceno glede
zahtevka in njen namen, da priporoči zavrnitev zahtevka.
Komisija je od nizozemskih organov tudi zahtevala, da to
oceno posredujejo družbi, ki bi jo lahko zadevala izjema,
da se tako tej družbi kot tudi nizozemskim organom
omogoči, da navedejo morebitne dejanske in pravne
okoliščine, ki bi se lahko nanašale za zahtevek, še preden
Komisija sprejme končno odločitev. Kot rok za odgovor
je bil določen 25. julij 2013. Odgovor nizozemskih
organov je prispel 24. julija 2013.

DODANA VREDNOST V PRIMERJAVI Z UPORABLJE
NIMI IZDELKI BREZ POREKLA
(10)

Ta zahtevek je Nizozemska uradno umaknila 17. aprila
2013, ker predelovalne dejavnosti, opisane v zahtevku,
niso več potekale na Nizozemskih Antilih. Družba v
Curaçau je del predelovalnih dejavnosti, zlasti proiz
vodnjo sladkorja v kockah, proizvedenega iz surovega
trsnega sladkorja, pakiranega za prodajo na drobno,
preselila v Belgijo, od kjer trenutno dobavlja veleblagov
nicam na Nizozemskem. Svojo preostalo proizvodno
linijo je preusmerila v sejanje, čiščenje, mletje in
preprosto mešanje ekološko pridelanega sladkorja ter
njegovo pakiranje v vreče po 1 000 kg za prevoz.

(14)

Člen 37(7) Priloge III k Sklepu 2001/822/ES določa, da
se izjema odobri, kadar je dodana vrednost v primerjavi z
izdelki brez porekla, uporabljenimi v zadevni ČDO, vsaj
45 % vrednosti končanega izdelka, pod pogojem, da ta
izjema ni taka, da bi povzročila hujšo škodo gospodar
skemu sektorju Unije ali ene ali več držav članic.

(15)

Informacije, ki jih je zagotovila družba v Curaçau in so
jih posredovali nizozemski organi, v zvezi z izračunom
vrednosti, ustvarjene v Curaçau za proizvodnjo „bio
trsnega sladkorja“ v letu 2013, se nanašajo na dodano
vrednost, ustvarjeno pri predelavi 5 000 ton „bio slad
korja“. Družba je navedla tudi nakupno ceno za eno tono
surovega „bio sladkorja“ po poreklu iz tretjih držav in
ceno franko tovarna, po kateri se prodaja tona „bio slad
korja“. Po navedbah družbe ti podatki v primerjavi s ceno
franko tovarna ustvarjajo dodano vrednost v višini 52 %.
V skladu z istimi informacijami bi se s proizvodnjo
1 500 ton „bio sladkorja“ v primerjavi s ceno franko
tovarna ustvarila dodana vrednost v višini 88 %.

(16)

Informacije, ki jih je zagotovila družba in so jih posre
dovali nizozemski organi, v zvezi z izračunom vrednosti,
ustvarjene v Curaçau za proizvodnjo „rjavega kristalnega
sladkorja“ na dan 1. januarja 2013, se nanašajo na
dodano vrednost, ustvarjeno pri predelavi 5 500 ton „rja
vega kristalnega sladkorja“. Medtem ko najvišja razpolo
žljiva dodana vrednost na tono za „rjavi kristalni sladkor“
velja za realistično, pa dodana vrednost glede na ceno
franko tovarna znaša približno 52,4 %. Vendar pa so
predelovalne dejavnosti za „bio sladkor“ manj obsežne
kot za „kristalni sladkor“, pakiran za prodajo na drobno.

DRUGI ZAHTEVEK ZA IZJEMO ZA IZDELKE IZ SLAD
KORJA, PREDLOŽEN LETA 2013
(11)

(12)

Nizozemska je 17. aprila 2013 vložila drugi zahtevek za
izjemo za 5 000 ton izdelkov iz sladkorja, opisanih kot
ekološko pridelani surovi trsni sladkor iz oznake KN
1701 14 90, za obdobje od 1. januarja 2013 do
31. decembra 2013. Nizozemska je pojasnila, da se je
glede na razprave z organi Curaçaa zdelo, da količine, za
katere je bila za leto 2013 s Sklepom 2011/47/EU
odobrena izjema, ne bi zadostovale za nadaljevanje dejav
nosti družbe iz Curaçaa, ki predeluje sladkor.

Drugi zahtevek je bil predvsem posledica spremenjenih
razmer v zadevni družbi, saj je ta svoje poslovne dejav
nosti preusmerila v predelavo ekološko pridelanega
trsnega sladkorja, sprememb na svetovnem trgu slad
korja, ker je EU postala neto uvoznica sladkorja, dejstva,
da je dodana vrednost v primerjavi s surovinami iz tretjih
držav, znašala več kot 45 % cene končnega izdelka
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izdelkom, ki ne zahtevajo izjeme od pravil o poreklu.
Glede na informacije, ki jih je posredovala družba, so
bile naložbe leta 2009 zelo majhne, med letoma 2010
in 2012 pa jih sploh ni bilo. Izjeme so tako samo poma
gale pri ohranjanju trenutnih dejavnosti družbe v Cura
çau, niso pa trajnostno prispevale k razvoju obstoječe
industrije ali vzpostavljanju nove. Zato je dvomljivo, da
bi nova izjema družbo spodbudila k novim naložbam.

Dodana vrednost na podlagi teh postopkov in dejanski
stroški predelave so tako lahko le nižji za „bio sladkor“,
pakiran za prevoz v vreče po 1 000 kg, kot pa za „rjavi
kristalni sladkor“, pakiran za prodajo na drobno.

(17)

(18)

Glede na poročilo „Global Sugar Outlook – 2013
Report“ (1) proizvodni stroški trsnega sladkorja v Braziliji,
ki je najbolj konkurenčno območje za proizvodnjo slad
korja na svetu, znašajo 224,7 USD na tono za pridelavo
sladkornega trsa in 95 USD na tono za predelavo trsa v
surovi sladkor. Skupni stroški, vključno z upravnimi stro
ški, znašajo 367,8 USD na tono oziroma, pri menjalnem
razmerju 1 EUR = 1,3 USD, 283 EUR na tono surovega
trsnega sladkorja. Ob upoštevanju postopkov pridelave in
predelave, potrebnih pri proizvodnji surovega sladkorja iz
sladkornega trsa, se ne zdi verjetno, da bi bili samo
stroški čiščenja, mletja in pakiranja ekološko pridelanega
trsnega sladkorja, ki predstavlja le majhen delež proiz
vodnega procesa, višji. Če kot realistične proizvodne
stroške za izračun dodane vrednosti za čiščenje, mletje
in pakiranje ekološko pridelanega surovega trsnega slad
korja v družbi v Curaçau upoštevamo 283 USD na tono,
znaša cena franko tovarna 1 020,19 EUR na tono,
dodana vrednost glede na ceno franko tovarna pa samo
32,2 %.

Pri izračunu primerljivih stroškov iz uvodne izjave 17
dodana vrednost ne bi dosegla 45 %. Zato ni realistično,
da bi družba v Curaçau tako dodano vrednost dosegla
samo z običajno predelavo. V nasprotju s tem je treba
predvidevati, da podatki, ki so bili posredovani Komisiji,
vsebujejo druge stroške in prejemke, ki ne prispevajo k
dobrobiti prebivalcev Curaçaa.
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(22)

Da za sladkorne mešanice iz HS 2106, ki vsebujejo
pektin ali kazein, velja, da so s poreklom iz Curaçaa in
zato zanje velja preferenčni dostop do Unije, vrednost
sladkorja brez porekla, ki se uporablja pri proizvodnji
končnega izdelka, ne sme presegati 30 % cene izdelka
franko tovarna. S preusmeritvijo proizvodnje k takim
mešanicam, kot se predlaga v sedanjem zahtevku, bi
družba še vedno morala zaprositi za izjemo, da bi
lahko izpolnjevala pravila o poreklu.

SPOSOBNOST OBSTOJEČE INDUSTRIJE NA NIZOZEM
SKIH ANTILIH, DA NADALJUJE Z IZVOZOM SLAD
KORJA V UNIJO
(23)

Člen 37(3)(b) Priloge III k Sklepu 2001/822/ES določa,
da je treba pri obravnavi zahtevkov za izjemo upoštevati
primere, v katerih bi uporaba obstoječih pravil o poreklu
bistveno vplivala na sposobnost obstoječe industrije v
ČDO, da še naprej izvaža v Unijo, ob posebnem sklice
vanju na primere, pri katerih bi to lahko vodilo do prene
hanja njenih dejavnosti.

(24)

Komisija vodi bilanco stanja za analizo trga sladkorja in
pregled nad tem, ali so zaloge sladkorja dovolj velike, ali
je potreben dodaten sladkor ali ga je treba umakniti s
trga, da se ohrani višina cene, ki je blizu referenčni ceni.
Iz te bilance stanja je stalno razvidna količina 50 000 ali
60 000 ton sladkorja, ki se uvozi s polno carino.

(25)

Za izdelke iz sladkorja iz oznake KN 1701 14 90 se v
Uniji uporablja carinska tarifa 419 EUR na tono. Glede
na ceno belega sladkorja na svetovnem trgu, vključno s
stroški rafinacije, s katerim se trguje na londonskem
terminskem trgu, ki znaša 380 EUR na tono, in glede
na carino, ki znaša 419 EUR na tono, bi cena tega slad
korja znašala vsaj 800 EUR na tono, če bi bil uvožen v
Unijo s plačanimi dajatvami. Povprečna cena takih
izdelkov iz sladkorja, proizvedenih v Uniji, ki jo pred
ložijo države članice v skladu s členom 9 Uredbe Sveta

NALOŽBE V OBSTOJEČO INDUSTRIJO NA NIZOZEM
SKIH ANTILIH, DA SE IZPOLNIJO PRAVILA O POREKLU
ZA SLADKOR
(19)

(20)

(21)

Člen 37(3)(c) Priloge III k Sklepu 2001/822/ES določa, da
je treba pri obravnavi zahtevkov za izjemo upoštevati
primere, pri katerih je mogoče jasno pokazati, da bi
lahko pravila o poreklu odvrnila obsežne naložbe v indu
strijo, in pri katerih bi izjema, ki bi dala prednost ures
ničevanju investicijskih programov, omogočila postopno
izpolnjevanje teh pravil.

Družba v Curaçau je vedela, da bo kumulacija porekla
AKP/ES-ČDO za sladkor do 1. januarja 2011 postopno
odpravljena, zato je imela dovolj časa, da se pripravi in
preusmeri k proizvodnji izdelkov, ki ne zahtevajo izjeme.

V obdobju od 2009 do 2013 so za družbo v Curaçau
veljale izjeme, ki so prispevale k ustvarjanju prometa,
potrebnega za naložbe v preusmeritev proizvodnje k

(1) Objavljeno v pregledu „Sugar and HFCS production costs – global
benchmarking“, ki ga je izdala družba LMC international.
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(ES) št. 1234/2007 (1), znaša približno 725 EUR na tono.
Pod takimi pogoji ni verjetno, da bi se ti izdelki iz slad
korja uvažali z dobičkom v Unijo, razen če gre za viso
kokakovosten sladkor, na primer ekološko pridelani
sladkor ali sladkor iz pravične trgovine, ki se prodaja
po veliko višji ceni kot drugi izdelki iz sladkorja.
(26)

(27)

(28)

(29)

Zato je verjetno, da je precejšen del sladkorja, uvoženega
v Unijo s polno carino, ekološko pridelan sladkor ali
sladkor iz pravične trgovine, saj lahko tak sladkor v
maloprodaji doseže ceno do 3 000 EUR na tono. Iz koli
čine uvoza ekološko pridelanega trsnega sladkorja s
polno carino v Unijo je razvidno, da izvozniki sladkorja
s celega sveta uspejo preživeti v obstoječih tržnih razme
rah.
Če se nakupni ceni surovega sladkorja, kot jo je posre
dovala družba, doda 283 EUR na tono kot realistični
proizvodni stroški za izračun dodane vrednosti za mletje
in pakiranje ekološko pridelanega surovega trsnega slad
korja v družbi v Curaçau, profitna marža in stroški
prevoza, kot jih je posredovala družba, in uvozne dajatve,
ki se plačajo v Uniji, bi morala biti družba v Curaçau še
vedno sposobna izvažati v Unijo „bio sladkor“ na stro
škovno učinkovit način, ne da bi se morala zanašati na
izjemo, ki bi uvoznika v Uniji oprostila plačila veljavnih
uvoznih carin. Poleg tega višina prodajne cene „bio slad
korja“ na tono za kupca na Nizozemskem, kot jo je v
zahtevku navedla Nizozemska, lahko velja za zadostno,
da izravna učinek zaračunane polne carine.
Kot subjekt iz ČDO se družba iz Curaçaa, ki predeluje
izdelke iz sladkorja, uvršča na svetovni trg in lahko
svobodno izvaža svoje izdelke v kateri koli del sveta,
tudi v Unijo. To družbo lahko zato primerjamo z
drugimi podjetji z vsega sveta, ki opravljajo isto dejav
nost. Prevozni stroški iz ČDO v Unijo, ki glede na infor
macije, prejete od družbe, znašajo 42,59 EUR na tono,
družbe v Curaçau ne postavljajo v slabši položaj pri
konkuriranju drugim akterjem na trgu, saj lahko družba
svoje izdelke izvaža na trge, ki so bližje njenemu kraju
delovanja kot Unija.
Izvoz sladkorja, melase in meda predstavlja samo 6 %
skupnega izvoza blaga iz Curaçaa, razen naftnih deriva
tov. Dejavnosti pretovarjanja zabojnikov, povezane z
uvozom in izvozom izdelkov iz sladkorja, predstavljajo
samo 2 % vseh dejavnosti pretovarjanja zabojnikov v
povezavi z uvozom in izvozom. Prispevek tega izvoza
k razvoju območja je v najboljšem primeru majhen.

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(30)
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Kar zadeva zaposlovanje, naj bi bilo zaradi izjeme ustvar
jenih 10 dodatnih delovnih mest, kar je nesorazmerno
malo glede na zahtevano povečanje obsega proizvodnje.
10 dodatnih delovnih mest, ki naj bi bila ustvarjena, je
manj od 20 delovnih mest, ki so bila ukinjena od
zahtevka leta 2010, ko je Nizozemska navedla, da v
družbi v Curaçau dela 35 oseb, do drugega zahtevka
leta 2013, ko je navedla, da jih v družbi dela 15.
SKLEP

(31)

Učinek zavrnitve nove izjeme, za katero je bilo zapro
šeno 17. aprila 2013, bi bil minimalen. Zavrnitev ne bi
ovirala družbe pri nadaljnjem izvažanju izdelkov iz slad
korja v Unijo niti ne bi preprečevala naložb v sladkorno
industrijo v Curaçau, saj bi bila profitna marža še vedno
dovolj velika, da bi olajšala naložbe, tudi če se v Uniji
plača polna carina.

(32)

Zato zahtevana izjema ni upravičena glede na člen 37(1),
člen 37(3)(b) in (c) in člen 37(7) Priloge III k Sklepu
2001/822/ES.

(33)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z
mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Zahtevek, ki ga je Nizozemska predložila dne 17. aprila 2013
ter dopolnila 14. in 28. junija 2013, za izjemo od Sklepa
2001/822/ES, kar zadeva pravila o poreklu za sladkor iz Cura
çaa, se zavrne.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 17. septembra 2013
Za Komisijo
Algirdas ŠEMETA

Član Komisije
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PRIPOROČILA
PRIPOROČILO KOMISIJE
z dne 17. septembra 2013
o načelih, ki urejajo mrežo Solvit
(Besedilo velja za EGP)

(2013/461/EU)
mreže Solvit ter končne rezultate prek spletne zbirke
podatkov, pri čemer lahko kadar koli posreduje, če
meni, da rešitve centrov Solvit niso skladne z zakonodajo
Unije. Prej omenjena narava centrov ne prispeva le k
zakonitosti rezultatov v posameznih primerih, ampak
rezultati ocenjevanja kažejo, da je delo centra Solvit na
splošno izboljšalo upoštevanje zakonodaje Unije s strani
nacionalnih organov.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: PDEU) je notranji trg opredeljen
kot območje brez notranjih meja, na katerem je zagoto
vljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. V
skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji (v nadalj
njem besedilu: PEU) morajo države članice sprejeti vse
ustrezne ukrepe, ki so potrebni, da v celoti izpolnijo
svoje obveznosti v skladu z zakonodajo Unije.

(2)

Notranji trg ponuja veliko priložnosti posameznikom, ki
si želijo živeti in delati v drugi državi članici, in podjet
jem, ki želijo razširiti svoje trge. Čeprav notranji trg
praviloma dobro deluje, včasih nastajajo težave, če javni
organi ne spoštujejo zakonodaje Unije.

(3)

Na podlagi Priporočila Komisije 2001/893/ES z dne
7. decembra 2001 o načelih za uporabo mreže Solvit
za reševanje problemov notranjega trga (1) je bila mreža
Solvit vzpostavljena kot mreža centrov, ustanovljenih v
državah članicah v okviru njihovih nacionalnih uprav,
namenjena pa je bila hitremu in neformalnemu reševanju
problemov, s katerimi se posamezniki in podjetja sreču
jejo pri uveljavljanju svojih pravic na notranjem trgu.

(4)

Čeprav je mreža Solvit neformalne in pragmatične
narave, je oblikovana tako, da prispeva k zagotavljanju
skladnosti rešitev z zakonodajo Unije. Mreža Solvit
temelji na preglednem postopku reševanja težav, ki vklju
čuje dve državi članici. Čeprav Komisija običajno ne
sodeluje pri reševanju primerov, tesno sodeluje s centri
Solvit, ponuja redno pravno usposabljanje in v nekaterih
zahtevnih primerih zagotavlja tudi neformalno svetova
nje. Prav tako spremlja reševanje primerov v okviru

(1) UL L 331, 15.12.2001, str. 79.

(5)

Mreža Solvit se je od začetka svojega delovanja občutno
posodobila. Zdaj obravnava desetkrat več primerov kot
pred desetimi leti. Prav tako obravnava veliko bolj razno
like primere, kot je bilo prvotno predvideno. Veliko
večino primerov rešijo uspešno in povprečno v devetih
tednih, zaradi česar so bili posamezniki in podjetja, ki so
mrežo Solvit uporabljali, z njenim delovanjem zelo zado
voljni.

(6)

Čeprav je mreža Solvit uspešna, se zaradi povečanega
obsega storitev sooča z večjimi izzivi. Podrobna ocena
mreže iz leta 2010 kaže, da nimajo vsi centri Solvit na
voljo enakih virov niti ne delujejo vsi enako uspešno.
Centri se razlikujejo tudi po sprejemanju primerov in
ravni storitev. Poleg tega premalo ljudi in podjetij
pozna mrežo Solvit.

(7)

Na podlagi teh ugotovitev je treba sprejeti ukrepe za
nadaljnjo okrepitev mreže Solvit in povečanje njene
prepoznavnosti tako na spletu kot tudi drugje, kakor
poudarjajo delovni dokument služb Komisije „Krepitev
učinkovitega reševanja težav na enotnem trgu“, sporočilo
Komisije o boljšem upravljanju enotnega trga (2) in poro
čilo o državljanstvu EU (3). V skladu s tem bi bilo treba
Priporočilo 2001/893/ES nadomestiti z novim. Cilj tega
novega priporočila je razjasniti naloge mreže Solvit na
podlagi najboljše prakse. Določa cilje in standarde za
države članice in Komisijo, da se podjetjem in drža
vljanom zagotovi učinkovita pomoč v primerih, ko se
zakonodaje Unije ne upošteva. Prav tako namerava zago
toviti, da centri Solvit uporabljajo enaka pravila in v vsej
mreži dosledno izvajajo enake vrste storitev.

(2) COM(2012) 259 final.
(3) COM(2013) 269 final.
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(8)

Da bi se čim bolj dosledno pojasnile naloge v vsej mreži,
so v tem priporočilu opredeljene vrste primerov, ki bi jih
bilo treba obravnavati v mreži Solvit. V Priporočilu
2001/893/ES je bilo navedeno, da se mreža Solvit
ukvarja s primeri „napačne uporabe […] pravil enotnega
trga“. Takšna opredelitev obsega je botrovala nedosledno
stim. Prvič, navedeno je bilo, da izraz napačna uporaba
pomeni, da se centri Solvit ne morejo ukvarjati s primeri,
kadar so nacionalna pravila v nasprotju z zakonodajo
Unije (t. i. „strukturni primeri“), in, drugič, da lahko
mreža Solvit posreduje samo, če zadevna zakonodaja
Unije temelji na notranjem trgu.

(9)

Primeri mreže Solvit naj bi zdaj zajemali vse čezmejne
probleme, ki jih povzroča morebitna kršitev zakonodaje
Unije, ki ureja notranji trg, s strani javnega organa, kadar
takšni problemi niso predmet sodnih postopkov bodisi
na nacionalni ravni bodisi na ravni EU.

(10)

(11)

(12)

(13)

Z izrazom „kršitev“ je določeno, da centri Solvit sprej
mejo v obravnavo vse primere, v katerih javni organi ne
spoštujejo zakonodaje Unije, ki ureja notranji trg, ne
glede na temeljni vzrok problema. Velika večina zadev,
ki jih obravnava mreža Solvit, odraža razmere, v katerih
javni organ nepravilno uporabi zakonodajo Unije, ki
ureja notranji trg. Vendar pa so centri Solvit pokazali
tudi, da lahko ponudijo učinkovito pomoč, kadar pride
do strukturnih težav. Čeprav strukturni primeri pomenijo
le majhen del celotne delovne obremenitve mreže Solvit,
je sprejemanje takih primerov pomembno, da se zago
tovi, da se takšni problemi ne spregledajo. Ponuja
najboljše zagotovilo, da se strukturni problemi uspešno
rešujejo na ustrezni ravni.

To priporočilo potrjuje, da se mreža Solvit ukvarja s
primeri, ki zadevajo čezmejni problem v zvezi z javnim
organom. Čezmejno merilo zagotavlja, da se primer
Solvit obravnava v centrih Solvit v dveh državah člani
cah, kar zagotavlja preglednost in kakovost rezultatov.
Merilo v zvezi z javnim organom je povezano z
dejstvom, da je mreža Solvit del nacionalne uprave in
deluje samo na neformalni osnovi.

To priporočilo skuša tudi razjasniti, kakšno raven storitev
lahko posamezniki in podjetja pričakujejo od mreže
Solvit. Navaja, kako bi morali biti prijavitelji obveščeni
in kakšno minimalno pomoč bi jim bilo treba zagotoviti.
Pojasnjuje tudi različne postopkovne korake in roke, ki
jih je treba spoštovati pri obravnavanju primera Solvit,
poleg tega pa tudi nadaljnje ukrepanje v zvezi s prime
rom, kadar tega ni mogoče rešiti.

To priporočilo tudi določa minimalne standarde, ki bi jih
morali izpolnjevati centri Solvit, kar zadeva organizacijo,
pravno strokovno znanje in izkušnje ter odnose z
drugimi mrežami. Pojasnjuje tudi vlogo Komisije v okviru
mreže Solvit.
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(14)

Komisija je pred kratkim prenovila spletno zbirko poda
tkov Solvit in jo vzpostavila kot samostojni modul v
informacijskem sistemu za notranji trg. Kar zadeva to
tehnično integracijo, pravila iz Uredbe (EU)
št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek infor
macijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi
Odločbe Komisije 2008/49/ES (1) (v nadaljnjem besedilu:
uredba IMI) o obdelavi osebnih podatkov in zaupnosti
informacij veljajo tudi za postopke mreže Solvit. To
priporočilo podrobneje opredeljuje nekatere vidike obde
lave osebnih podatkov v mreži Solvit v skladu z
uredbo IMI.

(15)

Cilj tega priporočila ni določiti, kako naj Komisija obrav
nava pritožbe, ki jih prejme neposredno, in na noben
način ne posega v vlogo Komisije kot varuhinje pogodb.
Prav tako ne namerava natančno opredeliti vloge projekta
„EU pilot“ in nacionalnih koordinatorjev tega projekta. Ti
elementi se obravnavajo v posebnih smernicah, ki se
redno posodabljajo –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

I. CILJI IN OPREDELITVE POJMOV
A. Cilj
To priporočilo določa načela, ki urejajo delovanje mreže Solvit.
Solvit si prizadeva za hitro, učinkovito in neformalno reševanje
problemov, s katerimi se srečujejo posamezniki in podjetja, če
javni organi kršijo njihove pravice EU na notranjem trgu.
Prispeva k boljšemu delovanju enotnega trga s spodbujanjem
upoštevanja zakonodaje Unije. Za uresničitev tega cilja bi morali
nacionalni centri Solvit sodelovati na podlagi načel iz tega
priporočila.

B. Opredelitev pojmov
V tem priporočilu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „prijavitelj“: fizična ali pravna oseba, ki naleti na čezmejni
problem in ga predloži mreži Solvit neposredno ali prek
posrednika, ali organizacija, ki predloži konkreten problem
v imenu svojega(-ih) člana(-ov);

2. „čezmejni problem“: problem, na katerega naleti prijavitelj v
eni od držav članic in vključuje morebitno kršitev zakono
daje EU, ki ureja notranji trg, s strani javnega organa v drugi
državi članici; to vključuje probleme, ki jih prijaviteljem
povzročijo njihove lastne javne uprave po uveljavljanju
njihovih pravic do prostega gibanja ali pri poskusu njihovega
uveljavljanja;
(1) UL L 316, 14.11.2012, str. 1.
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3. „zakonodaja Unije, ki ureja notranji trg“: vsa zakonodaja
Unije, pravila ali načela v zvezi z delovanjem notranjega
trga v smislu člena 26(2) PDEU. To vključuje pravila, katerih
cilj ni urejanje notranjega trga kot takšnega, ampak vplivajo
na prost pretok blaga, storitev, oseb ali kapitala med drža
vami članicami;

4. „javni organ“: kateri koli del javne uprave države članice na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali kateri koli organ,
ne glede na njegovo pravno obliko, na katerega je bila
prenesena odgovornost na podlagi ukrepa, ki ga je sprejela
država, za zagotavljanje javnih storitev pod nadzorom
države in ki ima za ta namen posebna pooblastila poleg
tistih, ki izhajajo iz običajnih pravil, ki se uporabljajo na
področju odnosov med posamezniki;

5. „sodni postopek“: formalni postopek za reševanje spora pred
sodnim ali kvazisodnim organom. To izključuje upravne
pritožbe zoper isti organ, ki je problem povzročil;

6. „strukturni problem“: kršitev zaradi nacionalnega predpisa, ki
je v nasprotju z zakonodajo Unije;

7. „domači center“: center Solvit v državi članici, ki je najtesneje
povezan s prijaviteljem, na primer na podlagi državljanstva,
stalnega prebivališča, sedeža ali kraja, v katerem je prijavitelj
pridobil zadevne pravice;

8. „odgovorni center“: center Solvit v državi članici, v kateri je
prišlo do domnevne kršitve zakonodaje Unije, ki ureja
notranji trg;

9. „zbirka podatkov Solvit“: spletna aplikacija, ki je nastala v
okviru informacijskega sistema za notranji trg (v nadaljnjem
besedilu: IMI) v podporo obravnavanja primerov mreže
Solvit.

II. NALOGE MREŽE SOLVIT
Mreža Solvit se ukvarja s čezmejnimi problemi, ki jih povzroča
morebitna kršitev zakonodaje Unije, ki ureja notranji trg, s
strani javnega organa, kadar takšni problemi niso predmet
sodnih postopkov bodisi na nacionalni ravni bodisi na ravni
Unije. Prispeva k boljšemu delovanju enotnega trga s spodbuja
njem upoštevanja zakonodaje Unije.

III. STORITVE, KI JIH PONUJA MREŽA SOLVIT
Države članice bi morale zagotoviti, da so prijaviteljem na voljo
naslednje minimalne storitve:

1. Centri Solvit bi morali biti dostopni prek telefona ali elek
tronske pošte in poskrbeti za hiter odgovor na sporočila, ki
so nanje naslovljena.

19.9.2013

2. Prijavitelji bi morali v roku enega tedna prejeti prvi odziv na
problem, vključno z navedbo, ali mreža Solvit lahko sprejme
njihov primer ali ne, če je to mogoče na podlagi predloženih
informacij. Po potrebi bi jih morala mreža Solvit hkrati
pozvati, naj predložijo dokumentacijo, potrebno za obdelavo
njihovega spisa. Če je njihova dokumentacija popolna, bi
morali prijavitelji v enem mesecu po tej prvi oceni prejeti
potrditev, ali bo odgovorni center njihov primer sprejel in ga
s tem odprl kot primer Solvit.

3. Če problema ni mogoče sprejeti, bi bilo treba to prijaviteljem
utemeljiti in jim svetovati glede drugih možnih poti, ki bi
jim lahko pomagale pri rešitvi problema, vključno z nadalj
njimi napotki ali posredovanjem problema, če je to mogoče,
drugi relevantni informacijski mreži ali mreži za reševanje
problemov ali zadevnemu pristojnemu nacionalnemu
organu.

4. V desetih tednih od datuma odprtja primera bi moral prija
vitelj prejeti rešitev svojega problema, ki lahko vključuje
pojasnitev veljavne zakonodaje Unije. V izjemnih okoliščinah
in predvsem ko je primer že skoraj rešen ali če gre za
strukturni problem, je lahko primer odprt še po zadevnem
roku, pod pogojem, da se prijavitelja o tem obvesti, in sicer
za največ deset tednov.

5. Prijavitelji bi morali biti obveščeni o neformalni naravi mreže
Solvit ter o postopkih in rokih, ki se uporabljajo. Te infor
macije bi morale vključevati informacije o drugih možnih
pravnih sredstvih, opozorilo, da obravnavanje primera v
mreži Solvit ne zadrži nacionalnih rokov za vložitev pritožbe
ter da so rešitve, ki jih ponuja mreža Solvit, neformalne in se
nanje ni mogoče pritožiti. Prijavitelji bi morali biti obveščeni
tudi o tem, da je sistem Solvit brezplačen. Prijavitelje bi bilo
treba redno obveščati o stanju primera.

6. Ker so postopki mreže Solvit neformalne narave, prijavitelju
ne preprečujejo, da začne formalni postopek na nacionalni
ravni, kar bo povzročilo zaprtje primera Solvit.

7. Kadar mreža Solvit uspešno reši primer, mora prijavitelju
svetovati glede ukrepov, ki jih mora sprejeti, da bi pred
lagano rešitev uresničil.

8. Takoj, ko postane očitno, da zadeve ne bo mogoče rešiti v
okviru mreže Solvit, bi bilo treba primer zapreti in nemu
doma obvestiti prijavitelja. Tudi v takem primeru bi morala
mreža Solvit prijavitelja obvestiti o drugih možnih pravnih
sredstvih na nacionalni ravni ali na ravni Unije. Če centri
Solvit pritožnikom svetujejo, da vložijo pritožbo pri Komi
siji, bi jih morali spodbujati, da pregledajo prejšnje postopke
v mreži Solvit (navesti bi morali referenčno številko in te
postopke na kratko povzeti). O nerešenih primerih bi bilo
treba sistematično poročati Komisiji prek zbirke podatkov.
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9. Po zaključku primera bi morali biti prijavitelji pozvani, da
dajo povratne informacije o tem, kako je mreža Solvit ta
primer obravnavala.
IV. ORGANIZACIJA CENTROV SOLVIT
1. Vsaka država članica bi morala imeti svoj center Solvit.
2. Da bi države članice poskrbele, da lahko centri Solvit izpol
njujejo naloge iz tega priporočila, bi morale zagotoviti, da:
(a) imajo centri Solvit dovolj osebja, ki je dobro usposo
bljeno, z operativnim znanjem več kot enega jezika
Unije, če je to potrebno, da se zagotovi hitra in
pregledna komunikacija z drugimi centri Solvit;
(b) imajo centri Solvit ustrezno pravno znanje ali zadevne
izkušnje z uporabo zakonodaje Unije, da lahko spreje
majo neodvisne pravne ocene primerov;
(c) so centri Solvit del nacionalne uprave z zadostnimi
pooblastili za usklajevanje, da lahko zagotovijo pravilno
izvrševanje zakonodaje Unije znotraj svoje uprave;
(d) so centri Solvit sposobni vzpostaviti mrežo v okviru
nacionalne uprave, prek katere imajo dostop do poseb
nega pravnega strokovnega znanja in podpore, ki je
potrebna za praktično reševanje primerov.
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primerov, ki ga bo Komisija redno pregledovala v sodelo
vanju s centri Solvit.
B. Domači center
1. Domači center bi moral evidentirati vse prejete pravne
probleme, ne glede na to, ali se lahko obravnavajo kot
primeri Solvit ali ne.
2. Ko domači center sprejme pritožbo kot primer Solvit, bi
moral sestaviti popoln spis in opraviti celovito pravno
analizo problema ter ga nato predložiti odgovornemu
centru.
3. Ko prejme predlog rešitve od odgovornega centra, vključno s
pojasnitvijo veljavne zakonodaje Unije, mora preveriti, da je
rešitev v skladu z zakonodajo Unije.
4. Domači center bi moral prijavitelju zagotoviti pravočasne in
ustrezne informacije v ustreznih fazah postopka.
C. Odgovorni center
1. Odgovorni center bi moral potrditi sprejem primera v enem
tednu po predložitvi s strani domačega centra.
2. Odgovorni center bi si moral prizadevati za iskanje rešitev za
prijavitelje, vključno z razjasnitvijo veljavne zakonodaje
Unije, in redno obveščati domači center, kako napreduje.

V. POSTOPEK REŠEVANJA PRIMEROV SOLVIT
A. Načela, ki urejajo obravnavanje primerov Solvit
1. Vse primere Solvit bi morala obravnavati dva centra Solvit,
in sicer domači in odgovorni center.
2. Domači in odgovorni centri bi morali sodelovati na odprt in
pregleden način, da bi se primeri prijaviteljev hitro in učin
kovito rešili.
3. Domači in odgovorni centri bi se morali dogovoriti, kateri
jezik uporabljati za medsebojno sporazumevanje, pri čemer
bi morali upoštevati cilj, da se problemi rešijo prek
neuradnih stikov čim hitreje in učinkoviteje ter da se zago
tovi preglednost in izpolni zahteva po poročanju.
4. Vsi prejeti problemi, ocene, ki so jih opravili zadevni centri
Solvit, izvedeni ukrepi in predlagane rešitve bi morali biti
vpisani v zbirko podatkov Solvit na jasen in razumljiv način.
Kadar gre za strukturne probleme, bi bilo to treba označiti v
zbirki podatkov, da bi lahko Komisija takšne primere siste
matično spremljala.
5. Vse predlagane rešitve morajo biti vedno v celoti skladne z
zakonodajo Unije.
6. Centri Solvit bi morali upoštevati podrobna pravila za obrav
navo primera iz priročnika mreže Solvit za obravnavanje

3. Kadar prijavitelj predloži strukturni problem, odgovorni
center čim prej oceni, če je problem mogoče rešiti s
postopkom Solvit. Če meni, da to ni mogoče, bi moral
primer zaključiti kot nerešenega in o tem obvestiti zadevne
nacionalne organe, pristojne za pravilno izvajanje zakono
daje Unije v zadevni državi članici, da se zagotovi, da se
kršitev prava Unije učinkovito odpravi. Poleg tega bi bilo
treba obvestiti Komisijo prek zbirke podatkov.
VI. VLOGA KOMISIJE
1. Komisija pomaga sistemu Solvit in podpira njegovo delo
vanje z:
(a) organizacijo rednih usposabljanj in dogodkov povezo
vanja mrež v sodelovanju z nacionalnimi centri Solvit;
(b) pripravo in posodabljanjem priročnika mreže Solvit za
obravnavanje primerov v sodelovanju z nacionalnimi
centri Solvit;
(c) zagotavljanjem pomoči pri obravnavanju primerov na
zahtevo centrov Solvit. V zapletenih primerih to lahko
vključuje zagotavljanje neformalnega pravnega svetova
nja. Službe Komisije morajo odgovoriti na zahtevke za
neformalno pravno svetovanje v dveh tednih. Takšno
mnenje je zgolj neformalno in se za Komisijo ne more
šteti kot zavezujoče;
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(d) upravljanjem in vzdrževanjem zbirke podatkov Solvit in
javnega vmesnika ter z zagotavljanjem posebnega uspo
sabljanja in gradiva za njeno lažjo uporabo v centrih
Solvit;

2. Države članice bi morale zagotoviti, da so na voljo uporab
nikom prijazne informacije in je mogoče do storitev mreže
Solvit enostavno dostopati, zlasti na vseh relevantnih sple
tnih straneh javne uprave.

(e) spremljanjem kakovosti in uspešnosti centrov Solvit in
obravnavanih primerov. Če gre za strukturni problem, bo
Komisija pozorno spremljala primer in po potrebi zago
tovila svetovanje in pomoč za rešitev tega problema.
Komisija bo preučila, ali bi bilo treba v zvezi z nereše
nimi strukturnimi težavami dodatno ukrepati;

3. Države članice bi morale izvajati tudi dejavnosti za povečanje
ozaveščenosti glede mreže Solvit med zainteresiranimi
stranmi. Komisija bo zagotovila pomoč za takšne dejavnosti.

IX. SODELOVANJE Z DRUGIMI MREŽAMI IN KONTAKTNE
TOČKE

(f) zagotavljanjem ustrezne komunikacije med sistemi
Solvit, CHAP (1) in EU Pilot (2), da se sprejmejo ustrezni
nadaljnji ukrepi v zvezi z nerešenimi primeri Solvit,
spremljajo strukturni primeri in preprečijo podvajanja
pri obravnavi pritožb;

(g) obveščanjem centrov Solvit na njihovo zahtevo o nadalj
njih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela v zvezi z nereše
nimi primeri, ko je bila pritožba vložena pri Komisiji.

2. Kadar je to primerno, lahko Komisija pritožbe, ki jih je
prejela, posreduje mreži Solvit, da bi se primer hitro in na
neformalen način rešil, če se pritožnik s tem strinja.

1. Da bi se prijaviteljem zagotovila učinkovita pomoč, bi morali
centri Solvit sodelovati z drugimi evropskimi in nacionalnimi
mrežami za zagotavljanje informacij in pomoči, kot so Tvoja
Evropa, Europe Direct, Tvoja Evropa – nasveti, Evropska
podjetniška mreža, evropski centri za varstvo potrošnikov,
EURES, mreža FIN-NET ter evropske mreže varuhov člove
kovih pravic. Centri Solvit bi morali vzpostaviti tudi dobre
delovne odnose z ustreznimi nacionalnimi člani Upravne
komisije za usklajevanje socialne varnosti, da se omogoči
učinkovito obravnavanje primerov s področja socialne varno
sti.

2. Centri Solvit bi morali biti v rednih stikih in tesno sodelovati
s svojimi nacionalnimi kontaktnimi točkami EU Pilot, da se
zagotovi ustrezna izmenjava informacij o primerih in pritož
bah, ki jih prejmejo.

VII. NADZOR KAKOVOSTI IN POROČANJE
1. Centri Solvit bi morali redno nadzorovati kakovost prime
rov, ki jih obravnavajo v funkciji domačega in odgovornega
centra, kot je podrobno opisano v priročniku za obravna
vanje primerov.

2. Službe Komisije bodo redno nadzorovale kakovost vseh
primerov na splošno in o morebitnih težavah obveščale
zadevne centre Solvit, ki bi morali sprejeti ustrezne ukrepe
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

3. Komisija bo redno poročala o kakovosti in uspešnosti mreže
Solvit. Poleg tega bo poročala o vrsti problemov, ki jih je
mreža Solvit prejela, in o obravnavanih primerih v mreži
Solvit, da bi se opredelili trendi ter preostali problemi na
notranjem trgu. V tem okviru poročanja bo Komisija ločeno
poročala o strukturnih primerih.

3. Komisija bo olajšala to sodelovanje s takšnimi mrežami ter
kontaktnimi točkami, kot je navedeno v točki 1 (3), med
drugim z organizacijo skupnih dogodkov povezovanja
mrež in z zagotavljanjem tehničnih zmožnosti za povezavo
med njimi.

X. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN ZAUPNOST
Obdelavo osebnih podatkov za namene tega priporočila, med
drugim zlasti v zvezi z zahtevami po preglednosti in s pravi
cami oseb, na katere se podatki nanašajo, ureja uredba IMI. V
skladu z navedeno uredbo bi moralo veljati naslednje:

1. Prijaviteljem bi moralo biti omogočeno, da svoje pritožbe
mreži Solvit predložijo prek javnega vmesnika, povezanega
z informacijskim sistemom za notranji trg, ki ga da na voljo
Komisija. Prijavitelji nimajo dostopa do zbirke podatkov
Solvit.

VIII. PREPOZNAVNOST MREŽE
1. Komisija bo spodbujala znanje o sistemu Solvit in njegovo
uporabo v evropskih organizacijah zainteresiranih strani in
institucijah Unije ter bo izboljšala dostopnost in prisotnost
mreže Solvit prek spleta.

2. Domači in odgovorni centri bi morali imeti dostop do zbirke
podatkov Solvit in biti zmožni obravnavati primer, v kate
rega so vključeni prek te zbirke podatkov. To vključuje
dostop do osebnih podatkov prijavitelja.

(1) Complaint handling/Accueil des Plaignants – sistem evidentiranja
pritožb pri Komisiji.
(2) COM(2007) 502 final.

(3) Ob sprejetju tega priporočila so tehnične zmožnosti za povezavo
vzpostavljene z omrežjem Tvoja Evropa – nasveti, pripravljajo pa se
tudi za mrežo Europe Direct.
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3. Drugi centri Solvit, ki ne sodelujejo pri obravnavi posamez
nega primera, in Komisija bi morali imeti dostop do
anonimnih podatkov o primeru, ki je omejen samo na
vpogled informacij.
4. Domači center bi moral običajno razkriti identiteto prijavi
telja odgovornemu centru za lažje reševanje težav. Prijavitelj
bi moral biti o tem obveščen na začetku postopka in bi mu
bilo treba ponuditi možnost, da ugovarja, pri čemer se v
slednjem primeru identiteta prijavitelja ne bi smela razkriti.
5. Informacije, ki jih je predložil prijavitelj, bi morali uporabljati
odgovorni center in javni organi, ki jih pritožba zadeva, zgolj
za namen reševanja primera. Uradniki, ki se ukvarjajo s to
zadevo, obdelajo osebne podatke samo za namene, za katere
so bili posredovani. Sprejeti bi bilo treba tudi ustrezne
ukrepe za zaščito poslovno občutljivih informacij, ki ne
vključujejo osebnih podatkov.
6. Zadeva se lahko prenese v drugo mrežo ali organizacijo za
reševanje problemov samo s soglasjem prijavitelja.
7. Osebje Komisije bi moralo imeti dostop do osebnih poda
tkov prijaviteljev, samo kadar je to potrebno, da:
(a) se prepreči vzporedno obravnavanje istega problema,
predloženega Komisiji ali drugi instituciji Unije v okviru
drugega postopka;
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(c) sprejme odločitev glede morebitnih nadaljnjih ukrepov v
zvezi z zadevami, ki jih že obravnava mreža Solvit;
(d) reši tehnične težave zbirke podatkov Solvit.
8. Osebni podatki, povezani s primeri Solvit, bi morali biti v
informacijskem sistemu za notranji trg blokirani 18 mesecev
po zaključku primera Solvit. Anonimizirani opisi zadev
Solvit bi morali ostati v podatkovni zbirki Solvit in se
lahko uporabijo za statistične namene ter namene poročanja
in razvoja politike.
XI. DRUGE DOLOČBE
To priporočilo nadomešča Priporočilo 2001/893/ES. Vsa sklice
vanja na Priporočilo 2001/893/ES bi bilo treba razumeti kot
sklicevanja na to priporočilo.
XII. DATUM UPORABE IN NASLOVNIKI
To priporočilo se uporablja od 1. oktobra 2013.
To priporočilo je naslovljeno na države članice.
V Bruslju, 17. septembra 2013
Za Komisijo

(b) zagotovi neformalne
Oddelkom VI;

pravne nasvete v skladu z

Michel BARNIER

Član Komisije
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III
(Drugi akti)

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR
ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE
št. 178/13/COL
z dne 30. aprila 2013
o izvzetju iskanja in pridobivanja surove nafte in zemeljskega plina v norveškem epikontinentalnem
pasu iz uporabe Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju
poštnih storitev (Norveška)
norveške vlade, naj sprejme odločbo o uporabi
člena 30(1) Direktive 2004/17/ES za dejavnosti, pove
zane z nafto, v norveškem epikontinentalnem pasu. Z
dopisom z dne 25. januarja 2013 je Nadzorni organ
pozval norveško vlado k predložitvi dodatnih informa
cij (2). Norveška vlada je odgovorila Nadzornemu organu
z dopisom z dne 15. februarja 2013 (3). Priglasitev in
odgovor norveške vlade sta bila obravnavana v okviru
telefonske konference dne 4. marca 2013 (4). Z dopisi
z dne 22. marca 2013 se je Nadzorni organ posvetoval
z Odborom Efte za javna naročila in zaprosil za njegovo
mnenje v okviru pisnega postopka (5). Na podlagi glaso
vanja članov je Odbor Efte za javna naročila
16. aprila 2013 podal pozitivno mnenje glede osnutka
odločbe Nadzornega organa (6).

NADZORNI ORGAN EFTE (V NADALJNJEM BESEDILU: NADZORNI
ORGAN) JE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP),

OB UPOŠTEVANJU akta iz točke 4 Priloge XVI k Sporazumu
EGP, ki določa postopke za oddajo javnih naročil v sektorju
gospodarskih javnih služb (Direktiva 2004/17/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, ener
getskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev)
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/17/ES), in zlasti
členov 30(1), 30(4) in 30(6) akta,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi
nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum
o nadzornem organu in sodišču) ter zlasti členov 1 in 3 Proto
kola 1 k Sporazumu,

(2)

OB UPOŠTEVANJU Odločbe Nadzornega organa z dne
19. aprila 2012, ki članu s posebno odgovornostjo za javna
naročila daje pooblastila za sprejemanje nekaterih odločitev na
tem področju (Odločba št. 136/12/COL),

Zahtevek norveške vlade se nanaša na iskanje in proiz
vodnjo surove nafte in zemeljskega plina v norveškem
epikontinentalnem pasu, vključno z razvojem (tj. vzpo
stavitvijo ustrezne infrastrukture za prihodnje pridobiva
nje, kot so ploščadi, plinovodi, terminali itd.). Norveška
vlada je v zahtevku opisala tri dejavnosti:

(a) iskanje surove nafte in zemeljskega plina;

PO posvetovanju z Odborom Efte za javna naročila,

(b) proizvodnjo surove nafte in

ob upoštevanju naslednjega:
I. DEJSTVA

(c) proizvodnjo zemeljskega plina.

1. POSTOPEK
(1)

Nadzorni organ je po razpravah pred priglasitvijo
5. novembra 2012 (1) z dopisom prejel zahtevek

(1) Nadzorni organ je dopis prejel 6. novembra 2012 (ev. št. 652027).

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Ev. št. 657306.
Nadzorni organ je dopis prejel 19. februarja 2013 (ev. št. 663304).
Ev. št. 665288.
Ev. št. 666730, ev. št. 666722 in ev. št. 666680.
Ev. št. 669171.
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2. PRAVNI OKVIR
(3)

(8)

V skladu s tem se lahko šteje, da dostop do trga ni
omejen, če država Norveška izvaja in pravilno uporablja
akta iz točk 12 in 23 Priloge IV k Sporazumu EGP, ki
ustrezata Direktivi 94/22/ES in Direktivi 2003/55/ES (9).

(9)

Druga zahteva iz člena 30(1) Direktive 2004/17/ES
določa, da je dejavnost v državi Efte, v kateri se izvaja,
neposredno izpostavljena konkurenci. Odločitev, ali je
dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci, se
sprejme na podlagi „meril, ki so v skladu z določbami
o konkurenci iz Pogodbe, kot so lastnosti zadevnega
blaga ali storitev, obstoj alternativnega blaga ali storitev,
cene in dejanska ali potencialna prisotnost več kot enega
dobavitelja zadevnega blaga ali storitev“ (10).

(10)

Neposredno izpostavljenost konkurenci je treba oceniti
na podlagi različnih kazalnikov, od katerih nobeden ni
odločilen sam po sebi. V zvezi s trgi, na katere se ta
odločba nanaša, je eno od meril, ki bi jih bilo treba
upoštevati, tržni delež glavnih akterjev na danem trgu.
Drugo merilo je stopnja koncentracije na teh trgih (11).
Neposredna izpostavljenost konkurenci se oceni na
podlagi objektivnih meril ob upoštevanju posebnih
značilnosti zadevnega sektorja. Ker se razmere v zvezi
z dejavnostmi, na katere se nanaša ta odločba, med
seboj razlikujejo, se za vsako zadevno dejavnost ali trg
opravi ločena ocena.

(11)

Namen te odločbe je zgolj odobritev izvzetja v skladu s
členom 30 Direktive 2004/17/ES in ne posega v uporabo
pravil o konkurenci.

Namen člena 30(1) Direktive 2004/17/ES je omogočiti
izvzetje iz zahtev v okviru pravil o javnih naročilih v
primeru konkurenčnega delovanja udeležencev na trgu.
Člen 30(1) Direktive določa:

„Ta direktiva se ne uporablja za naročila, katerih
namen je omogočiti opravljanje dejavnosti iz členov 3
do 7, če je v državi članici, v kateri se dejavnost opra
vlja, dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na
trgih, do katerih dostop ni omejen.“

(4)

V členu 30(1) Direktive sta določeni dve zahtevi, ki
morata biti izpolnjeni, preden lahko Nadzorni organ
sprejme pozitivno odločitev glede zahtevka za izvzetje
v skladu s členom 30(4) Direktive, pri čemer upošteva
člen 30(6) te direktive.

(5)

Prva zahteva iz člena 30(1) Direktive 2004/17/ES je, da
se mora dejavnost izvajati na trgu, do katerega dostop ni
omejen. Člen 30(3) Direktive določa, da „dostop do trga
ni omejen, če država članica izvaja in uporablja določbe
zakonodaje Skupnosti iz Priloge XI“. V Prilogi XI k Dire
ktivi je navedenih več direktiv.

(6)

Med direktivami iz Priloge XI je Direktiva 94/22/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994
o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje,
raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov (7), ki je bila
leta 1995 vključena v zakonodajo EGP in je navedena v
točki 12 Priloge IV k Sporazumu EGP.
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(7)

Med direktivami iz Priloge XI je navedena tudi Dire
ktiva 98/30/ES. To direktivo je nadomestila Direktiva
Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne
26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z
zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES.
Slednja je bila leta 2005 vključena v zakonodajo EGP in
je navedena v točki 23 Priloge IV k Sporazumu EGP (8).

(7) UL L 164, 30.6.1994, str. 3, in UL L 79, 29.3.1996, str. 30, ter
vključena v Sporazum EGP na podlagi Sklepa Skupnega odbora EGP
št. 19/95 (UL L 158, 8.7.1995, str. 40, in Dopolnilo EGP št. 25,
8.7.1995, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva o dovoljenjih).
(8) UL L 176, 15.7.2003, str. 57, kot je bila popravljena v UL L 16,
23.1.2004, str. 74, in vključena v Sporazum EGP na podlagi Sklepa
Skupnega odbora EGP št. 146/2005 (UL L 53, 23.2.2006, str. 43, in
Dopolnilo EGP št. 10, 23.2.2006, str. 17) (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva o zemeljskem plinu). To direktivo je nadomestila Dire
ktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim
plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L 211,
14.8.2009, str. 94), vendar slednja še ni bila vključena v zakonodajo
EGP.

(12)

Norveški Zakon o nafti (12) zagotavlja temeljno pravno
podlago za sistem izdajanja dovoljenj za dejavnosti,
povezane z nafto, v norveškem epikontinentalnem
pasu. Zakon o nafti in predpisi o nafti urejajo izdajanje
dovoljenj za iskanje in proizvodnjo surove nafte in
zemeljskega plina v norveškem epikontinentalnem pasu.

(9) Glej oddelek 5 spodaj.
(10) Člen 30(2) Direktive 2004/17/ES.
(11) Glej tudi Odločbo Nadzornega organa z dne 22. maja 2012 o
izvzetju proizvodnje in veleprodaje električne energije na Norve
škem iz uporabe Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in
Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov
v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju
poštnih storitev (Odločba št. 189/12/COL, UL L 287, 18.10.2012,
str. 21, in Dopolnilo EGP št. 58, 18.10.2012, str. 14).
(12) Zakon št. 72 z dne 19. novembra 1996 v zvezi z dejavnostmi,
povezanimi z nafto. (http://www.npd.no/en/Regulations/-Acts/
Petroleum-activities-act/). Direktiva 94/22/ES o dovoljenjih za oglji
kovodike se izvaja v okviru norveškega Zakona o nafti od
1. septembra 1995 in pravilnika v okviru zakona v zvezi z nafto
(norveški Pravilnik št. 653 z dne 27. junija 1997) (http://www.npd.
no/en/Regulations/Regulations/Petroleum-activities/).
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Norveško ministrstvo za nafto in energijo objavi bloke,
za katere lahko družbe predložijo vloge za izdajo dovo
ljenja. Izdajo dovoljenja za proizvodnjo odobri norveški
kralj v okviru državnega sveta. Dovoljenje se dodeli na
podlagi stvarnih in objektivnih meril (13). Običajno je
dovoljenje za proizvodnjo dodeljeno skupini družb, od
katerih je ena imenovana za upravljavko, ki je odgovorna
za vsakodnevno upravljanje z dovoljenjem.

(13)

Na Norveškem se izvajata dve vrsti razpisov za izdajo
dovoljenj: (i) razpisi za izdajo dovoljenj, ki zajemajo
nerazvita območja v norveškem epikontinentalnem
pasu (oštevilčeni razpisi za izdajo dovoljenj), in (ii) razpisi
za izdajo dovoljenj za vnaprej določena območja, ki zaje
majo razvita območja. Obe vrsti razpisov za izdajo dovo
ljenj sta enaki, razlikujeta se le v načinu začetka izvajanja.
Razpisi za izdajo dovoljenj za vnaprej določena območja
se izvajajo vsako leto in zajemajo površino norveškega
epikontinentalnega pasu, ki se šteje za razvito (tj. geolo
gija te površine je dobro znana) (14). Oštevilčeni razpisi
za izdajo dovoljenj se (v povprečju) izvajajo vsako drugo
leto in zajemajo nerazvita območja (tj. geologija teh
območij je slabo poznana) (15). Oštevilčene razpise za
izdajo dovoljenj začne izvajati norveško Ministrstvo za
nafto in energijo, ki družbe, dejavne v norveškem
epikontinentalnem pasu, pozove, naj imenujejo območja

(13) Glej oddelka 3-3 in 3-5 norveškega Zakona o nafti ter oddelek 10
norveškega Pravilnika o nafti.
(14) Merila za razvita območja so opisana v beli knjigi, predloženi
norveškemu Parlamentu (Storting), An industry for the future:
Norway’s petroleum activities (Industrija prihodnosti: norveške dejavnosti,
povezane z nafto) (poročilo za Storting, Meld. St. 28 (2010–2011),
str. 88). Pri širitvi vnaprej določenega območja se uporabljajo
naslednja merila: (i) območja v bližini infrastrukture (kar vključuje
obstoječo in načrtovano infrastrukturo, z morebitnimi viri na
območjih, ki se štejejo za časovno kritična); (ii) območja, na katerih
je že potekalo iskanje (vključno z območji, za katera so že bila
izdana dovoljenja in za katera so dovoljenja že potekla, območji
z znanimi geološkimi modeli ter območji, ki se nahajajo med
območji z dovoljenji in območji, za katera so dovoljenja že pote
kla); in (iii) območja, ki mejijo na vnaprej določena območja, vendar
v zvezi z njimi še ni bila predložena vloga v okviru oštevilčenih
razpisov za izdajo dovoljenj (glej http://www.regjeringen.no/en/dep/
oed/press-center/press-releases/2013/apa-2013-acreageannouncement.html?id=714569). Od vzpostavitve sistema vnaprej
določenih območij leta 2003 je bilo skupaj izdanih 324 dovoljenj
za proizvodnjo in odkritih 32 nahajališč (poročilo za Storting,
Meld. St. 28 (2010–2011), str. 86–87).
(15) Oštevilčeni razpisi za izdajo dovoljenj so namenjeni območjem, v
zvezi s katerimi je geološko znanje omejeno in za katera je pripo
ročeno postopno iskanje. Dovoljenja za območja so bila izdana v
okviru 21 oštevilčenih razpisov za izdajo dovoljenj, pri čemer je 21.
razpis za izdajo dovoljenj potekal spomladi 2011 (bela knjiga: An
industry for the future: Norway’s petroleum activities (poročilo za Stor
ting, Meld. St. 28 (2010–2011), str. 21)). Oštevilčeni razpisi za
izdajo dovoljenj vključujejo predvsem obmejna območja norveškega
epikontinentalnega pasu, na katerih je možnost velikih odkritij
največja. 22. razpis za izdajo dovoljenj se je začel izvajati
2. novembra 2011, izdaja novih dovoljenj za proizvodnjo pa je
predvidena za pomlad 2013 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/
oed/-pressesenter/pressemeldinger/2011/initiates-22nd-licensinground.html?id=661990). Glej tudi publikacijo norveškega Ministr
stva za nafto in energijo ter norveškega direktorata za nafto – Facts
2012 – The Norwegian Petroleum Sector (Dejstva za leto 2012 –
Norveški naftni sektor), Poglavje 5, Exploration Activity (Dejavnosti
iskanja), str. 30 in naslednje (http://www.npd.no/en/Publications/
Facts/Facts-2012/Chapter-5/).
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(bloke), ki naj bi bila po njihovem mnenju vključena v
naslednji razpis za izdajo dovoljenj. Pravni pogoji
(zakoni, predpisi, dokumentacija v zvezi z izdajo dovo
ljenj), ki urejajo navedeni vrsti razpisov za izdajo dovo
ljenj, so popolnoma enaki. Norveška vlada je Nadzorni
organ obvestila, da so tudi dejavnosti iskanja, ki se izva
jajo v okviru navedenih vrst razpisov za izdajo dovoljenj,
enake.

(14)

V okviru razpisov za izdajo dovoljenj predložijo upravi
čene naftne družbe vloge za dovoljenja za proizvodnjo,
tj. izključno pravico do izvajanja dejavnosti, povezanih z
nafto, v norveškem epikontinentalnem pasu. Kot je opre
deljeno v oddelkih 1–6(c) norveškega Zakona o nafti,
dejavnosti, povezane z nafto, vključujejo „vse dejavnosti,
povezane s podmorskimi nahajališči nafte, vključno z
iskanjem, vrtanjem, proizvodnjo, prevozom, uporabo in
izločitvijo iz uporabe, kamor spada tudi načrtovanje teh
dejavnosti, vendar ne ladijski prevoz nafte v razsutem
stanju“. V okviru razpisov za izdajo dovoljenj družbe
torej predložijo vloge za pridobitev izključne pravice do
iskanja in proizvodnje vse surove nafte in zemeljskega
plina, ki bi ju morda odkrile na območju, zajetem v
dovoljenju za proizvodnjo.

(15)

Ob odkritju surove nafte in/ali zemeljskega plina morajo
imetniki dovoljenja, če se odločijo za razvoj polja, pred
ložiti načrt za razvoj in delovanje na tem polju v
odobritev norveškemu Ministrstvu za nafto in energi
jo (16). Z odobritvijo tega načrta pridobi imetnik dovo
ljenja izključno pravico do začetka razvoja in posledično
do proizvodnje. Proizvedena nafta postane last posamez
nega imetnika dovoljenja.

(16)

Družbe imetnice dovoljenj v norveškem epikontinen
talnem pasu vključujejo velike mednarodne in tudi zelo
majhne naftne družbe, pri čemer se jih je veliko prvič
pojavilo v norveškem epikontinentalnem pasu v
približno zadnjih desetih letih.

(17)

Spodnje preglednice, ki jih je predložila norveška vlada,
prikazujejo dejavnosti v norveškem epikontinentalnem
pasu glede na nova izdana dovoljenja za proizvodnjo,
dodeljene površine in število družb v norveškem epikon
tinentalnem pasu (17).

(16) Glej oddelek 4-2 norveškega Zakona o nafti.
(17) Kratica SDFI v prvih dveh preglednicah pomeni (Norwegian) State’s
Direct Financial Interest (neposredni finančni interes države). Država
Norveška ima prek SDFI velik delež dovoljenj za nafto in plin v
norveškem epikontinentalnem pasu. Portfelj SDFI upravlja družba
Petoro AS, ki je v državni lasti (www.petoro.no).
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Število družb v norveškem epikontinentalnem pasu:

II. OCENA
4. DEJAVNOSTI, KI JIH ZAJEMA TA ODLOČBA

(18)

Zahtevek norveške vlade za izvzetje v skladu s členom 30 Direktive 2004/17/ES zajema tri ločene
dejavnosti v norveškem epikontinentalnem pasu: (a) iskanje surove nafte in zemeljskega plina; (b)
proizvodnjo surove nafte in (c) proizvodnjo zemeljskega plina. Nadzorni organ je te tri dejavnosti
proučil ločeno (18).

(19)

V namene te odločbe se šteje, da „proizvodnja“ vključuje „razvoj“ (tj. vzpostavitev ustrezne infra
strukture za proizvodnjo, kot so naftne ploščadi, plinovodi, terminali itd.). Transport naravnega plina
iz norveškega epikontinentalnega pasu na trg preko pridobivalnega plinovodnega omrežja v tej
odločbi ni obravnavan.
5. DOSTOP DO TRGA

(20)

Direktiva 94/22/ES (Direktiva o dovoljenjih) je bila vključena v točko 12 Priloge IV k Sporazumu
EGP na podlagi Sklepa Skupnega odbora EGP št. 19/1995, ki je začel veljati 1. septembra 1995.

(18) To je v skladu s prakso Evropske komisije pri odločbah o združitvi in njenih odločitvah v zvezi z odobritvijo izvzetja
v skladu s členom 30 Direktive 2004/17/ES. Glej zlasti Odločbo Evropske komisije z dne 29. septembra 1999 o
razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in Sporazumom EGP (zadeva IV/M.1383 – Exxon/Mobil),
Odločbo Komisije z dne 29. septembra 1999 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in Spora
zumom EGP (zadeva IV/M.1532 – BP Amoco/Arco), Odločbo Komisije z dne 5. julija 1999 o razglasitvi združljivosti
koncentracije s skupnim trgom in Sporazumom EGP (zadeva COMP/M.1573 – Norsk Hydro/Saga), Odločbo Komisije
z dne 3. maja 2007 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom in Sporazumom EGP (zadeva
IV/M.4545 – STATOIL/HYDRO), Odločbo Komisije z dne 19. novembra 2007 o razglasitvi združljivosti koncen
tracije s skupnim trgom (zadeva COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) in Odločbo Komisije z dne
21. avgusta 2009 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (zadeva COMP/M.5585 – Centrica/Venture
production). Glej tudi Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. julija 2011 o izvzetju iskanja nafte in plina ter izkoriščanja
nafte na Danskem, z izjemo Grenlandije in Ferskih otokov, iz uporabe Direktive 2004/17/ES (UL L 197, 29.7.2011,
str. 20), Izvedbeni sklep Komisije z dne 24. junija 2011 o izvzetju iskanja nafte in plina ter izkoriščanja nafte v Italiji
iz uporabe Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil
naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 166, 25.6.2011,
str. 28), Sklep Komisije z dne 29. marca 2010 o izvzetju odkrivanja in izkoriščanja nafte in plina v Angliji, na
Škotskem in v Walesu iz uporabe Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za
oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev
(UL L 84, 31.3.2010, str. 52) ter Odločbo Komisije o izvzetju iskanja in izkoriščanja nafte in plina na Nizozemskem
iz uporabe Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil
naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 181, 14.7.2009,
str. 53).
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Norveška vlada je Nadzorni organ obvestila o prenosu te
direktive dne 18. marca 1996. Nadzorni organ je opravil
oceno skladnosti, po kateri je Norveška uvedla številne
spremembe zakonodaje. Po uvedbi teh sprememb je
Nadzorni organ podal mnenje, da je Norveška pravilno
izvedla Direktivo o dovoljenjih.

(22)

Direktiva 2003/55/ES (Direktiva o plinu) je bila
2. decembra 2005 vključena v točko 23 Sporazuma
EGP na podlagi Sklepa Skupnega odbora EGP
št. 146/2005/ES. Direktiva je za države Efte, ki so del
EGP, začela veljati 1. junija 2007.

(23)

Norveška vlada je delno izvajanje Direktive o plinu
priglasila 4. junija 2007, popolno izvajanje pa
19. februarja 2008. Tudi za to direktivo je Nadzorni
organ opravil oceno skladnosti. Po številnih spremembah
norveške nacionalne zakonodaje je Nadzorni organ podal
mnenje, da je Norveška pravilno prenesla Direktivo o
plinu.

(24)

Ob upoštevanju informacij iz tega oddelka in za potrebe
te odločbe se zdi, da je država Norveška prenesla in da
pravilno izvaja akta iz točk 12 in 23 Priloge V k Spora
zumu EGP, ki ustrezata Direktivi 94/22/ES in Dire
ktivi 2003/55/ES.

(25)

Na podlagi tega in v skladu s prvim pododstavkom
člena 30(3) Direktive 2004/17/ES bi bilo treba dostop
do trga na ozemlju Norveške, vključno z norveškim
epikontinentalnim pasom, obravnavati kot neomejen.
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razpise za izdajo dovoljenj za vnaprej določena območja.
Ta opredelitev trga je prav tako v skladu s prakso
Evropske komisije (19).

(28)

Iskanje na nerazvitih in razvitih območjih izvajajo družbe
enake vrste, pri dejavnostih pa se uporablja enaka vrsta
tehnologije (tj. ne glede na vrsto razpisa za izdajo dovo
ljenj). Čeprav je znanje o geologiji boljše v primeru
razpisov za izdajo dovoljenj za vnaprej določena
območja, naftne družbe niso natančno seznanjene z
obstojem nafte ali s tem, ali bo pri morebitnem odkritju
najdena nafta ali plin ali oboje. Nadzorni organ zato
ugotavlja, da upoštevni trg predstavlja iskanje surove
nafte in zemeljskega plina, kar vključuje dejavnosti
iskanja v okviru oštevilčenih razpisov za izdajo dovoljenj
in razpisov za izdajo dovoljenj za vnaprej določena
območja.

(29)

Družbe, ki sodelujejo pri dejavnostih iskanja, svoje dejav
nosti običajno ne omejijo na določeno geografsko
območje. Večina družb je pravzaprav prisotnih na
svetovni ravni. Evropska komisija je v svojih odločbah
dosledno navajala mnenje, da geografsko območje
uporabe trga iskanja zajema ves svet (20). Norveška
vlada se strinja z geografsko opredelitvijo trga Komisije.
Nadzorni organ ugotavlja, da je upoštevni geografski trg
globalen.

6.1.2. Neposredna izpostavljenost konkurenci
(30)

V obdobju 2011–2013 je status imetnika dovoljenja za
proizvodnjo pridobilo približno 50 družb, ki tako sode
lujejo pri dejavnostih iskanja v norveškem epikontinen
talnem pasu (21).

(31)

Tržni deleži upravljavcev, ki se ukvarjajo z iskanjem, se
običajno merijo glede na dve spremenljivki: dokazane
rezerve in pričakovano proizvodnjo (22).

(32)

Dokazane svetovne rezerve nafte so leta 2011 znašale
1 652,6 milijarde sodčkov, rezerve zemeljskega plina pa

6. IZPOSTAVLJENOST KONKURENCI
(26)

Kot je pojasnjeno zgoraj, Nadzorni organ meni, da je
treba proučiti, ali so zadevni sektorji neposredno izposta
vljeni konkurenci. V ta namen je proučil dokaze, ki jih je
predložila norveška vlada in ki jih je po potrebi dopolnil
z javno razpoložljivimi dokazi.

6.1. Iskanje surove nafte in zemeljskega plina
6.1.1. Upoštevni trg
(27)

Iskanje surove nafte in zemeljskega plina zajema odkri
vanje novih rezerv virov ogljikovodikov. Proizvodnja
vključuje vzpostavitev ustrezne infrastrukture za proiz
vodnjo in izkoriščanje virov. Iskanje surove nafte in
zemeljskega plina predstavlja upoštevni trg proizvodov,
ki je ločen od trgov proizvodnje surove nafte in zemelj
skega plina. Ta opredelitev temelji na dejstvu, da že na
začetku ni mogoče določiti, ali bo pri iskanju odkrita
surova nafta ali zemeljski plin. Norveška vlada je potrdila,
da to velja za oštevilčene razpise za izdajo dovoljenj in

(19) Glej Odločbo Evropske komisije z dne 23. januarja 2003 o razgla
sitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (zadeva
COMP/M.3052 – ENI/FORTUM GAS), zadevo IV/M.1383 – Exxon/
Mobil ter izvedbene sklepe Evropske komisije, ki se nanašajo na
Dansko, Italijo, Anglijo, Wales, Škotsko in Nizozemsko (glej
opombo 18 zgoraj).
(20) Glej npr. zadevo COMP/M.3052 – ENI/FORTUM GAS (odstavek 13)
in zadevo COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO (odstavek 7) (glej
opombo 18 zgoraj).
(21) To število vključuje dovoljenja za proizvodnjo v okviru oštevilčenih
razpisov za izdajo dovoljenj in razpisov za izdajo dovoljenj za
vnaprej določena območja (glej ev. št. 663313, str. 1–20).
(22) Glej npr. Odločbo Evropske komisije v zadevi Exxon/Mobil
(odstavka 25 in 27) (glej opombo 18 zgoraj).
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208,4 bilijona kubičnih metrov ali približno 1 310,8 mili
jarde sodčkov ekvivalenta nafte (23). Konec leta 2011 so
dokazane rezerve nafte na Norveškem znašale 6,9 mili
jarde sodčkov, kar je 0,4 % svetovnih rezerv (24). Doka
zane rezerve zemeljskega plina na Norveškem so
leta 2011 znašale 2,1 bilijona kubičnih metrov, kar je
1 % svetovnih rezerv (25). Delež svetovnih dokazanih
rezerv pri nobeni od petih največjih družb, dejavnih v
norveškem epikontinentalnem pasu, ne presega 1 % (26).

(33)

(34)

(35)

Norveška vlada ni seznanjena z informacijami o
svetovnih tržnih deležih petih največjih družb v norve
škem epikontinentalnem pasu, izmerjenih glede na priča
kovano proizvodnjo. Vendar je razumno predvidevati, da
so dokazane rezerve surove nafte in zemeljskega plina
neposredno povezane s pričakovano prihodnjo proizvod
njo (27). Ob upoštevanju razpoložljivih informacij ni v
nobenem primeru verjetno, da bodo svetovni tržni deleži
petih največjih družb v norveškem epikontinentalnem
pasu, izmerjeni glede na pričakovano proizvodnjo,
kakor koli spremenili oceno Nadzornega organa.

Poleg tega je Nadzorni organ upošteval informacije o
številu vlog v okviru razpisov za izdajo dovoljenj v
norveškem epikontinentalnem pasu in novih udeležencev
v norveškem epikontinentalnem pasu. Glede na podatke,
ki jih je zagotovila norveška vlada, o izdaji dovoljenj v
okviru zadnjih treh razpisov za izdajo dovoljenj v norve
škem epikontinentalnem pasu (ki so potekale med
letoma 2011 in 2012) je za vsako objavljeno dovoljenje
vloge predložilo do devet družb. V obdobju 2008–2012
so bila dovoljenja za proizvodnjo v norveškem epikonti
nentalnem pasu izdana trinajstim novim udeležencem.
Število družb, ki jim je bilo izdano dovoljenje za norveški
epikontinentalni pas, je torej precej visoko (28).

Na podlagi zgoraj navedenega je treba stopnjo koncen
tracije na globalnem trgu iskanja surove nafte in zemelj
skega plina označiti kot nizko. Družbe, ki so dejavne na
tem trgu, so verjetno pod znatnim konkurenčnim priti
skom. Nič ne kaže na to, da delovanje sektorja ni tržno
usmerjeno. Nadzorni organ je zato sklenil, da je trg

(23) Glej statistični pregled svetovne energije BP iz junija 2012 – BP
Statistical Review of World Energy (v nadaljnjem besedilu: statistični
podatki BP), str. 6. (http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/
globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_
energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_
of_world_energy_full_report_2012.pdf).
(24) Glej statistične podatke BP, str. 6.
(25) Glej statistične podatke BP, str. 20.
(26) Glej dopis norveške vlade, ki je bil Nadzornemu organu predložen
15.februarja 2013 (ev. št. 663313, str. 22).
(27) Glej npr. izvedbeni sklep Evropske komisije v zvezi z Dansko (glej
opombo 18 zgoraj) in izvedbeni sklep Komisije v zvezi z Italijo
(glej opombo 18 zgoraj).
(28) Glej tudi publikacijo norveškega Ministrstva za nafto in energijo ter
norveškega direktorata za nafto – Facts 2012 – The Norwegian
Petroleum Sector (Dejstva za leto 2012 – Norveški naftni sektor),
Poglavje 5, Player scenario and activity (Scenarij udeležencev in
njihove dejavnosti), str. 33–35 (http://www.npd.no/en/Publications/
Facts/Facts-2012/Chapter-5/).
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iskanja surove nafte in zemeljskega plina neposredno
izpostavljen konkurenci v smislu Direktive 2004/17/ES.

6.2. Proizvodnja surove nafte
6.2.1. Upoštevni trg
(36)

Surova nafta je globalna tržna dobrina, čigar ceno dolo
čata ponudba in povpraševanje na svetovni ravni. Glede
na uveljavljeno prakso Evropske komisije (29) je razvoj in
proizvodnja surove nafte ločen trg proizvodov s
svetovnim geografskim območjem uporabe. Norveška
vlada se strinja s to opredelitvijo trga (30). Nadzorni
organ za namene te odločbe uporablja enako opredelitev
trga.

6.2.2. Neposredna izpostavljenost konkurenci
(37)

Ob odkritju surove nafte (ali zemeljskega plina) morajo
imetniki dovoljenja, če se odločijo za razvoj polja, pred
ložiti načrt za razvoj in delovanje na tem polju v
odobritev norveškemu ministrstvu za nafto in energijo.
Polja v norveškem epikontinentalnem pasu, na katerih se
proizvaja predvsem nafta (31) in za katera je bil v zadnjih
petih letih predložen in odobren načrt za razvoj in delo
vanje, so:

Leto

Opis
(ime polja in
dovoljenje)

Družba imetnica dovoljenja

2008

Morvin, PL134B

Statoil Petroleum
Eni Norge
Total E&P Norge

2009

Goliat, PL229

Eni Norge
Statoil Petroleum

2011

Knarr, PL373S

BG Norge
Idemitsu Petroleum Norge
Wintershall Norge
RWE Dea Norge

2011

Ekofisk Sør,
Eldfisk II, PL

ConocoPhillips
Total E&P Norge
Eni Norge
Statoil Petroleum
Petoro AS

2011

Vigdis nordøst,
PL089

Statoil Petroleum
Petoro AS
ExxonMobil E&P Norway
Idemitsu Petroleum Norge
Total E&P Norge
RWE Dea Norge

(29) Glej opombo 18 zgoraj.
(30) Ker pa se na večini polj v norveškem epikontinentalnem pasu
nahajata tako nafta kot tudi plin, je norveška vlada navedla, da
zaradi skupne proizvodnje nafte in plina na teh poljih med njima
ni mogoče razlikovati v skladu z Direktivo 2004/17/ES.
(31) Ker se na poljih nahajata tako nafta kot tudi plin, preglednica v tem
oddelku 6.2 vključuje polja, na katerih se proizvaja predvsem nafta.
Polja, na katerih se proizvaja predvsem plin, so navedena v
oddelku 6.3 spodaj.
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Družba imetnica dovoljenja

2011

Stjerne, del polja
Oseberg Sør
PL079, PL104

Statoil Petroleum
Petoro AS
Total E&P Norge
ConocoPhillips

2011

Hyme, PL348

Statoil Petroleum
GDF Suez E&P Norge
Core Energy
E.ON E&P Norge
Faroe Petroleum Norge
VNG Norge

2011

Brynhild, PL148

Lundin Norway
Talisman Energy Norway

2012

Jette, PL027C,
PL169C,
PL504

Det norske oljeselskap
Petoro AS

2012

Skuld, PL128

Statoil Petroleum
Petoro AS
Eni Norge

2012

Edvard Grieg,
PL338

Lundin Norway
Wintershall Norge
OMV Norge

Leto
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Opis
(ime polja in
dovoljenje)

Družba imetnica dovoljenja

2012

Bøyla, PL340

Marathon Oil Norge
ConocoPhillips
Lundin Norway

2012

Svalin, PL169

Statoil Petroleum
Petoro AS
ExxonMobil E&P Norway

(38)

V obdobju 2008–2012 so bili torej za proizvodnjo nafte
sprejeti načrti za razvoj in delovanje, ki skupaj zajemajo
20 družb. Poleg tega je ministrstvo za nafto in energijo
leta 2010 sprejelo načrt za razvoj in delovanje, ki je
zajemal tri nove udeležence na trgu (32).

(39)

S seznama je razvidno, da so, poleg družb v lasti države
Norveške, imetnice dovoljenj velike in manjše naftne
družbe. Norveška vlada je navedla, da je večina naftnih
družb v norveškem epikontinentalnem pasu del korpo
racij z razpršenim globalnim poslovnim portfeljem.
Proizvedena nafta je tako v velikem obsegu prodana
povezanim družbam, vendar je več kot polovica proiz
vodnje prodana na promptnem trgu. Slika spodaj prika
zuje obseg prodaje surove nafte z območja norveškega
epikontinentalnega pasu leta 2009.

Obseg prodaje surove nafte z območja norveškega epikontinentalnega pasu leta 2009:

Slika. Prodajalci surove nafte na Norveškem v letu 2009. Kategorija „drugi“ zajema družbe Altinex Oil,
Bayerngas, Ruhrgas, Dana, Wintershall, Det Norske Oljeselskap, VNG, Revus Energy, Endeavour in EADS
(MPE).
(32) Glej dopis norveške vlade, ki je bil Nadzornemu organu predložen 15. februarja 2013 (ev. št. 663313, str. 25).
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(40)

Skupna svetovna dnevna proizvodnja nafte je leta 2011
znašala 83 576 tisoč sodčkov. Leta 2011 je bilo na
Norveškem proizvedenih skupaj 2 039 tisoč sodčkov na
dan, kar je predstavljalo 2,3 % svetovne proizvodnje (33).

(41)

Leta 2011 je največ surove nafte v norveškem epikonti
nentalnem pasu proizvedla družba Statoil. Drugi proiz
vajalci v norveškem epikontinentalnem pasu so vključe
vali velike mednarodne naftne družbe, kot so ExxonMo
bil, Total, ConocoPhillips, Marathon, Shell, BP in Eni.
Tržni delež teh akterjev na globalnem trgu proizvodnje
nafte leta 2011 ni v nobenem primeru presegal 3 % (34).
Zato je bila stopnja koncentracije na upoštevnem trgu
kot celoti nizka.

(42)

Evropska komisija je bila pri svojih odločitvah v okviru
Direktive 2004/17/ES mnenja, da je za globalizirani trg
proizvodnje nafte značilna močna konkurenca med
številnimi akterji (35). Nič ne kaže na to, da bi se to v
zadnjih letih spremenilo.

(43)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je Nadzorni organ
sklenil, da nič ne kaže na to, da delovanje sektorja ni
tržno usmerjeno, ter da je zato trg za razvoj in proiz
vodnjo surove nafte neposredno izpostavljen konkurenci
v smislu Direktive 2004/17/ES.
6.3. Proizvodnja zemeljskega plina

plina (v nadaljnjem besedilu: UZP). Norveška je leta 2012
izvozila približno 112 milijard kubičnih metrov plina, od
katerih je bilo 107 milijard kubičnih metrov prenesenih
po plinovodih, 5 milijard kubičnih metrov pa je bilo
odpremljenih kot UZP (38).

(46)

Norveška vlada je navedla, da je oskrba z UZP zamenljiva
in neposredno konkurira oskrbi po plinovodih. Ko je
UZP ponovno uplinjen, lahko vstopi v plinovodsko
omrežje zemeljskega plina, pri čemer je zamenljiv s
plinom, dobavljenim po plinovodih s pridobivalnih
polj. Kot primer se lahko navede Zeebrugge v Belgiji:
ko plin iz norveškega epikontinentalnega pasu, ki se
dobavlja po plinovodih, doseže pristajalni terminal in je
UZP na terminalu za UZP v Zeebruggu ponovno upli
njen, sta oba vira plina popolnoma zamenljiva. Čeprav
infrastrukture za ponovno uplinjenje nimajo vse države
EGP, zmogljivost za ponovno uplinjenje v zadnjih letih
močno narašča in bo v EGP kmalu dosegla 200 milijard
kubičnih metrov. S širjenjem plinovodskega omrežja
postaja UZP razpoložljiv vedno večjemu številu strank
v EGP.

(47)

Evropska komisija je v svojih zadnjih odločbah pustila
odprto vprašanje, ali bi bilo treba plin, dobavljen kot
UZP, razlikovati od plina, dobavljenega po plinovo
dih (39).

(48)

Nadzorni organ ugotavlja, da se lahko vprašanje, ali je
treba razlikovati med plinom, dobavljenim po plinovo
dih, in UZP, pusti odprto tudi za namene te odločbe.

6.3.1. Upoštevni trg
(44)

Trg za razvoj, proizvodnjo in veleprodajo plina je
Evropska komisija proučila pri številnih odločitvah v
okviru Uredbe ES o združitvah (36), pri katerih je sklenila,
da na začetku prodajne verige obstaja skupni trg (ki
zajema tudi razvoj in proizvodnjo plina) za dobavo
plina strankam, ki so del EGP (tj. plin, proizveden na
plinskih poljih in prodan strankam – vključno z uvelja
vljenimi nacionalnimi podjetji – ki so del EGP) (37).

Visoka kalorična vrednost v primerjavi z
nizko kalorično vrednostjo
(49)

Na koncu prodajne verige so ločena omrežja za distribu
cijo plina z visoko kalorično vrednostjo in plina z nizko
kalorično vrednostjo, pri čemer so končni uporabniki
povezani z ustreznim omrežjem za oskrbo. Plin z visoko
kalorično vrednostjo je mogoče pretvoriti v plin z nizko
kalorično vrednostjo in obratno. Norveški proizvajalci
plina dobavljajo plin z visoko kalorično vrednostjo.

(50)

Norveška vlada navaja, da bi morala stopnja zamenlji
vosti med plinom z nizko kalorično vrednostjo in
plinom z visoko kalorično vrednostjo pomeniti, da z
vidika dobave na začetku prodajne verige ta izdelka
spadata na isti trg oskrbe s plinom. Navaja tudi, da
oskrba s plinom z nizko kalorično vrednostjo predstavlja
razmeroma majhen del celotne oskrbe strank EGP s
plinom – približno 10 %.

Utekočinjen zemeljski plin v primerjavi
s plinom, dobavljenim po plinovodih
(45)

Zemeljski plin se lahko dobavlja po pridobivalnih plino
vodih ali s plovili v obliki utekočinjenega zemeljskega

(33) Glej statistične podatke BP, str. 8.
(34) Glej dopis norveške vlade, ki je bil Nadzornemu organu predložen
15. februarja 2013 (ev. št. 663313, str. 26).
(35) Glej izvedbeni sklep Evropske komisije v zvezi z Dansko
(odstavek 16) (glej opombo 18 zgoraj). Glej tudi izvedbeni sklep
Komisije v zvezi z Italijo (odstavek 16), sklep Komisije v zvezi z
Anglijo, Škotsko in Walesom (odstavek 16) in izvedbeni sklep
Komisije v zvezi z Nizozemsko (odstavek 12) (glej opombo 18
zgoraj).
(36) Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru
koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah), (UL L 24,
29.1.2004, str. 1). Ta uredba je bila vključena v točko 1 Poglavja A
Priloge XIV k Sporazumu EGP na podlagi Sklepa št. 78/2004
(UL L 219, 19.6.2004, str. 13, in Dopolnilo EGP št. 32, 19.6.2004,
str. 1).
(37) Glej zadevo IV/M.4545 – STATOIL/HYDRO (odstavek 9) (glej
opombo 18 zgoraj).

19.9.2013

(38) Glej dopis norveške vlade, ki je bil Nadzornemu organu predložen
15. februarja 2013 (ev. št. 663313, str. 33).
(39) Glej Odločbo Evropske komisije z dne 16. maja 2012 o razglasitvi
združljivosti koncentracije s skupnim trgom in Sporazum EGP
(zadeva COMP/M.6477 – BP/CHEVRON/ENI/SONANGOL/TO
TAL/JV (odstavek 19)). Glej zadevo IV/M.4545 – STATOIL/HYDRO
(odstavek 12), izvedbeni sklep Komisije v zvezi z Nizozemsko
(odstavek 13) ter sklep Komisije v zvezi z Anglijo, Škotsko in
Walesom (odstavek 15) (glej opombo 18 zgoraj).
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Nadzorni organ ugotavlja, da se lahko vprašanje, ali je
treba razlikovati med plinom z visoko kalorično vred
nostjo in plinom z nizko kalorično vrednostjo, za
namene te odločbe pusti odprto.

(57)

V zvezi z geografsko opredelitvijo trga je bilo v prejšnjih
odločbah Evropske komisije v okviru Uredbe ES o zdru
žitvah sklenjeno, da najverjetneje zajema EGP ter uvoz
plina iz Rusije in Alžirije, medtem ko je geografska opre
delitev trga ostala odprta. V odločbi o združitvi družb
Statoil in Hydro po mnenju Komisije ni bilo potrebno
sprejeti odločitve, ali je bilo ustrezno upoštevno
geografsko območje, ki se je obravnavalo: (i) območje
EGP, (ii) območje, ki zajema tiste države EGP, v katerih
se prodaja plin iz norveškega epikontinentalnega pasu
(neposredno po plinovodih ali prek zamenjav), ali (iii)
vsaka posamezna država, v kateri stranke prodajajo
plin (40). Ne glede na zadevno geografsko opredelitev
velja, da koncentracija z vidika konkurence na trgu
dobave plina na začetku prodajne verige ni zaskrbljujoča.

(58)

Za namene te odločbe in zaradi spodaj navedenih
razlogov Nadzorni organ ugotavlja, da ni potrebno spre
jeti odločitve o natančnem območju uporabe geograf
skega trga zemeljskega plina. Nadzorni organ trdi, da je
v okviru kakršne koli razumne geografske zamejitve trga
zadevni sektor neposredno izpostavljen konkurenci.

Sklep o opredelitvi proizvodnega trga
(52)

V zvezi z opredelitvijo proizvodnega trga Nadzorni organ
za namene te odločbe meni, da obstaja skupni trg za
dobavo plina na začetku prodajne verige (zajema tudi
razvoj in proizvodnjo plina). Vprašanje, ali je plin z
nizko kalorično vrednostjo ali plin z visoko kalorično
vrednostjo vključen v upoštevni proizvodni trg, za izid
te odločbe ni pomembno.

Geografsko območje uporabe
(53)

(54)

(55)

(56)

Norveška vlada navaja, da so tri direktive o trgu s plinom
v severozahodni Evropi ustvarile liberaliziran in inte
griran trg z zemeljskim plinom. Cilj EU je, da bi do
leta 2014 v celoti integrirala trge. Ker obstaja enotni
trg s plinom, norveška vlada meni, da obravnavanje
tržnih deležev po posameznih državah EGP ni primerno.
Ko plin doseže mejo evropskega notranjega trga, je po
navedbah prosto usmerjen tja, kjer je potreben glede na
vire ponudbe in povpraševanja.

Približno 70 % plina, ki je bil iz norveškega epikontinen
talnega pasu izvožen po plinovodih, je bilo prenesenih na
sprejemne terminale v Nemčiji in Združenem kraljestvu,
preostali delež pa na terminale v Belgiji in Franciji. Plin z
Norveške, ki se dobavlja po plinovodih, se prek plino
vodnih povezav in pogodb o zamenjavi prodaja tudi
nekaterim drugim državam EGP, in sicer skupaj več kot
desetim državam EGP. V preteklosti sta se državam EGP
prodajali približno dve tretjini UZP, proizvedenega v
norveškem epikontinentalnem pasu. To pomeni, da se
skoraj ves plin z Norveške izvaža v države EGP.

Poleg tega norveška vlada navaja, da imajo kupci plina v
EGP na voljo številne različne vire oskrbe. Ti vključujejo
plin iz EU (običajno z Danske, Nizozemske in iz Zdru
ženega kraljestva) ali iz sosednjih držav (poleg Norveške
običajno iz Rusije, Alžirije in Libije) ali drugih držav (na
primer držav Bližnjega vzhoda ali Nigerije, v obliki UZP).

Norveška vlada tudi navaja, da je na vozliščih v Zdru
ženem kraljestvu in na evropski celini vedno bolj
prisoten UZP, pri čemer je na podlagi oblikovanja cen
na različnih vozliščih razvidno, da je bila dosežena
znatna stopnja integracije.
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6.3.2. Neposredna izpostavljenost konkurenci
(59)

Ob odkritju zemeljskega plina (ali surove nafte) morajo
imetniki dovoljenja, če se odločijo za razvoj polja, pred
ložiti načrt za razvoj in delovanje na tem polju v
odobritev norveškemu Ministrstvu za nafto in energijo.
Polja v norveškem epikontinentalnem pasu, na katerih se
proizvaja predvsem plin (41) ter za katera je bil v zadnjih
nekaj letih predložen in odobren načrt za razvoj in delo
vanje, so:

Leto

Opis
(ime polja in
dovoljenje)

Družba imetnica
dovoljenja

2008

Yttergryta, PL062

Statoil Petroleum
Total E&P Norge
Petoro AS
Eni Norge

2008

Prenova polja
Troll,
PL054, PL085,
PL085C

Petoro AS
Statoil Petroleum
Norske Shell
Total E&P Norge
ConocoPhillips

2009

Oselvar, PL274

DONG E&P Norge
Bayerngas Norge
Noreco Norway

2010

Trym, PL147

Bayerngas Norge
DONG E&P Norge

2010

Gudrun, PL025

Statoil Petroleum
GDF SUEZ E&P
Norge

(40) Zadeva IV/M.4545 – STATOIL/HYDRO, odstavek 16 (glej
opombo 18 zgoraj).
(41) Ker se na poljih v norveškem epikontinentalnem pasu nahajata tako
nafta kot tudi plin, preglednica v tem oddelku 6.3 vključuje polja,
na katerih se proizvaja predvsem plin. Polja, na katerih se proizvaja
predvsem nafta, so navedena v oddelku 6.2 zgoraj.
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Leto

(60)

(61)
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Opis
(ime polja in
dovoljenje)

Družba imetnica
dovoljenja

2010

Marulk, PL122

Statoil Petroleum
DONG E&P Norge
Eni Norge

2010

Gaupe, PL292

BG Norge
Lundin Norway

2011

Valemon, PL050,
PL050B,
PL050C, PL050D,
PL193B,
PL193D

Statoil Petroleum
Petoro AS
Centrica Resources
Norge
Enterprise Oil
Norge

2011

Visund, Sør,
PL120

Statoil Petroleum
Petoro AS
ConocoPhillips
Total E&P Norge

2012

Podmorska
kompresijska
naprava Åsgard

Petoro AS
Statoil Petroleum
Eni Norge
Total E&P Norge
ExxonMobil E&P
Norway

2011

Atla, PL102C

Total E&P Norge
Petoro AS
Centrica Resources
Norge
Det norske oljesel
skap

2012

Martin Linge,
PL040, PL043

Total E&P Norge
Petoro AS
Statoil Petroleum

V obdobju 2008–2012 so bili za proizvodnjo plina spre
jeti načrti za razvoj in delovanje, ki vključujejo skupaj
14 družb. Načrti za razvoj in delovanje, ki vključujejo
tri
nove
udeležence,
so
bili
sprejeti
v
obdobju 2009–2011 (42). Več kot 25 družb v norveškem
epikontinentalnem pasu izvaža plin v države EGP (43).

Proizvodnja plina na Norveškem je leta 2011 znašala
101,4 milijarde kubičnih metrov, kar predstavlja 3,1 %
svetovne proizvodnje (44). Več kot 95 % proizvodnje v
norveškem epikontinentalnem pasu se izvaža v države
EGP, in sicer prek plinovodov do šestih pristajalnih
terminalov v štirih državah (Združenem kraljestvu,
Nemčiji, Belgiji in Franciji) (45). Približno 1,4 milijarde
kubičnih metrov (manj kot 2 %) plina, proizvedenega v
norveškem epikontinentalnem pasu, je bilo porabljene na
domačem trgu na Norveškem.

(42) Glej dopis norveške vlade, ki je bil Nadzornemu organu predložen
15. februarja 2013 (ev. št. 663313, str. 28).
(43) Glej priglasitev norveške vlade, ki je bila Nadzornemu organu pred
ložena 5. novembra 2012 (ev. št. 652027, str. 30).
(44) Glej statistične podatke BP, str. 22.
(45) Kraji s sprejemnimi terminali: Dornum, Dunkerque, Easington,
Emden, St Fergus in Zeebrugge (http://www.gassco.no/wps/wcm/
connect/Gassco-NO/Gassco/Home/norsk-gass/Transportsystemet).
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(62)

Na področju proizvodnje plina v norveškem epikontinen
talnem pasu so dejavne številne neodvisne družbe. Poleg
tega se kot imetnice dovoljenj sprejemajo nove družbe.
Pet največjih družb za proizvodnjo plina v norveškem
epikontinentalnem pasu glede na letno raven proizvodnje
vključuje: Petoro, Statoil, Exxon Mobil, Total in Shell.
Statoil je največja družba za proizvodnjo plina v norve
škem epikontinentalnem pasu. Skupni delež skupne
proizvodnje plina treh največjih družb za proizvodnjo
plina v norveškem epikontinentalnem pasu ne presega
50 % (46).

(63)

Države članice EU porabijo približno 500 milijard kubi
čnih metrov plina na leto. Po podatkih družbe Euro
gas (47) je leta 2011 oskrba s plinom iz držav članic
EU znašala 33 % skupne neto oskrbe, sledile pa so ji
Rusija (24 %), Norveška (19 %) (48) in Alžirija (9 %), pri
čemer se je plin dobavljal po plinovodih in kot UZP.
Preostalih 15 % so prispevali drugi viri iz različnih
delov sveta.

(64)

Vsi imetniki dovoljenj v norveškem epikontinentalnem
pasu so odgovorni za prodajo lastnega plina. Družbe
proizvajalke v norveškem epikontinentalnem pasu so s
kupci iz številnih držav članic EU sklenile sporazume o
prodaji plina. Leta 2011 je bil delež skupne porabe plina,
uvoženega iz Norveške, v posameznih šestih državah
članicah EU, ki večino plina uvažajo iz norveškega
epikontinentalnega pasu, naslednji (49):

Država EGP

Delež porabe plina, uvoženega iz
Norveške

Združeno kraljestvo

35 %

Nemčija

32 %

Belgija

34 %

Nizozemska

24 %

Francija

26 %

Italija

14 %

Nacionalna poraba plina v državah EGP – IHS CERA.

(46) Glej dopis norveške vlade, ki je bil Nadzornemu organu predložen
15. februarja 2013 (ev. št. 663313, str. 28).
(47) Glej statistično poročilo družbe Eurogas za leto 2012, str. 1 (http://
www.eurogas.org/uploaded/Statistical%20-Report%202012_final_
211112.pdf).
(48) Na podlagi informacij, ki jih je norveška vlada predložila Nadzor
nemu organu, se zdi, da je delež morda nekoliko večji. Vendar to v
tem primeru ne vpliva na izid Odločbe.
(49) Statistični podatki o izvozu norveškega zemeljskega plina v države
EGP temeljijo na narodnosti družbe, ki je kupila plin.
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Družba Statoil je takoj za družbo Gazprom druga največja dobaviteljica plina državam EGP, pri čemer
njena prodaja pokriva približno 20 % (50) skupne porabe v državah EGP. Kot je razvidno iz zgornje
preglednice, se dobavitelji iz norveškega epikontinentalnega pasu v najpomembnejših državah EGP,
katerim se dobavlja plin iz Norveške, srečujejo s konkurenco dobaviteljev, ki pridobivajo plin z
drugih geografskih območij. Tako imajo kupci na ravni veleprodaje v teh državah EGP poleg plina
iz norveškega epikontinentalnega pasu na voljo druge vire oskrbe. To je mogoče nadalje prikazati s
statističnimi podatki, ki jih je zbrala družba Eurogas (preglednica spodaj) in ki kažejo, da so se države
članice EU razen s plinom z Norveške oskrbovale s plinom iz domače proizvodnje, Rusije, Alžirije,
Katarja in drugih virov:

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM V DRŽAVAH ČLANICAH EUROGAS IN EU LETA 2011 (1)

TWh

Domača
proizvod
nja

Rusija

Norveška

Alžirija

Katar

Drugi
viri (*)

Spre
Druge
membe
izravnave
zalog (**)

Skupna
neto
oskrba

Spre
memba v
% 2011/
2010

Avstrija

18,8

59,8

14,5

0,0

0,0

29,4

– 22,1

– 4,9

95,6

–6%

Belgija

0,0

3,4

82,4

0,0

30,8

66,9

– 0,2

0,0

183,3

– 15 %

Bolgarija

4,2

29,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

– 1,4

32,3

11 %

Češka

1,4

63,3

12,2

0,0

0,0

23,2

– 10,0

– 4,6

85,5

– 10 %

Danska

81,7

0,0

0,0

0,0

0,0

– 31,9

– 1,8

– 7,4

40,6

– 18 %

Estonija

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

– 10 %

Finska

0,0

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,4

– 12 %

Francija

6,5

72,6

182,9

66,7

37,4

135,0

– 22,4

– 1,5

477,2

– 13 %

Nemčija

137,3

336,9

303,1

0,0

0,0

110,2

– 22,8

0,0

864,7

– 11 %

0,0

30,3

0,0

8,7

1,9

10,5

– 0,1

– 0,1

51,2

23 %

32,5

72,6

0,0

0,0

0,0

5,6

14,0

– 0,6

124,2

–6%

Irska

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

51,1

0,0

0,0

53,2

– 12 %

Italija

88,5

247,1

38,6

242,8

65,7

149,0

– 8,2

0,9

824,4

–6%

Latvija

0,0

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,2

– 13 %

Litva

0,0

57,0

0,0

0,0

0,0

– 21,9

– 0,1

0,0

35,0

9%

Luksemburg

0,0

3,2

6,9

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

13,4

– 13 %

Nizozemska

746,7

44,0

129,0

0,9

3,7

– 481,6

0,0

15,8

458,3

– 10 %

47,6

102,7

0,0

0,0

0,0

17,4

– 8,4

– 1,4

157,9

2%

0,0

0,0

0,0

21,6

0,0

36,9

0,0

0,0

58,5

0%

Grčija
Madžarska

Poljska
Portugalska

(50) Ta obseg prodaje vključuje prodajo družbe Statoil v imenu družbe Petoro/SDFI.
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TWh

Domača
proizvod
nja

Rusija

Norveška

Alžirija

Katar

19.9.2013

Drugi
viri (*)

Spre
Druge
membe
izravnave
zalog (**)

Skupna
neto
oskrba

Spre
memba v
% 2011/
2010

117,0

34,2

0,0

0,0

0,0

0,0

– 0,4

0,0

150,8

3%

Slovaška

1,0

62,4

0,0

0,0

0,0

– 5,7

0,2

– 0,1

57,7

–3%

Slovenija

0,0

5,3

0,0

2,6

0,0

0,9

– 0,1

0,1

8,8

– 16 %

Španija

1,9

0,0

13,9

147,4

51,5

160,4

– 4,5

1,6

372,2

–7%

Švedska

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9

0,0

0,0

14,9

– 20 %

526,7

0,0

244,2

2,6

230,6

– 76,7

– 22,6

– 0,1

904,7

– 17 %

1 813,9 1 290,1 1 027,7

493,3

421,6

196,8

– 109,2

– 3,7

5 130,5

– 10 %

– 45 % – 199 %

– 78 %

– 10 %

Romunija

Združeno
kraljestvo
EU

Sprememba – 11 %
deleža
2011/2010

2%

–3%

–8%

21 %

Švica

0,0

7,6

7,3

0,0

0,0

19,6

0,0

0,0

34,5

– 10 %

Turčija

8,1

270,3

0,0

44,2

0,0

144,7

0,0

2,4

469,7

18 %

(1) Ta preglednica je iz statističnega poročila družbe Eurogas za leto 2012, str. 6.
Enote:
teravatna ura (bruto kalorična vrednost).
Opomba: številke so najboljše ocene, ki so bile na voljo v času objave.
(*) Vključno z neto izvozom.
(**) (–) injekcija/(+) odtegnitev.

(66)

— V Nemčiji, kjer plin iz norveškega epikontinentalnega
pasu predstavlja približno 32 %, plinovoda Severni
tok iz Rusije, ki sta začela delovati leta 2011 in
leta 2012, zagotavljata nov vir oskrbe s plinom iz
Rusije. Norveška vlada meni, da se bo zaradi otvoritve
teh plinovodov najverjetneje povečala konkurenca
med norveškim in ruskim plinom, saj se s tem
poveča raznolikost oskrbe Evrope.

Države članice EU z največjim deležem plina iz Norveške
imajo na voljo alternativne vire oskrbe. Nekateri od teh
alternativnih virov so:

— V Združenem kraljestvu, kjer plin iz norveškega
epikontinentalnega pasu predstavlja približno 35 %,
je prisotna znatna domača proizvodnja plina (čeprav
se od leta 2000 zmanjšuje) (51). Uvoz UZP v Zdru
ženo kraljestvo se je v zadnjih nekaj letih močno
povečal (52).
(67)

— V Belgiji, kjer plin iz norveškega epikontinentalnega
pasu predstavlja približno 34 %, je UZP ponovno
uplinjen na terminalu Zeebrugge in je zamenljiv s
plinom, dobavljenim po plinovodih.
(51) Publikacija o energetskih statističnih podatkih Združenega kraljestva
za leto 2012 (Digest of UK energy statistics’(DUKES) 2012), Mini
strstvo za energetiko in podnebne spremembe, Poglavje 4,
Zemeljski plin (https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/65800/5954-dukes-2012-chapter-4gas.pdf), str. 95.
(52) DUKES (glej opombo 50), str. 95.

Kupci na veleprodajni ravni morajo spoštovati svoje
obveznosti „vzemi ali plačaj“ v okviru ustreznih dolgoro
čnih prodajnih pogodb z norveškimi dobavitelji plina. Ko
so te obveznosti izpolnjene, lahko kupci na veleprodajni
ravni preidejo na alternativne vire oskrbe, kot sta plin,
dobavljen po plinovodih, in UZP na promptnem trgu, ali
pa lahko povečajo količino plina v okviru dolgoročnih
pogodb z drugimi dobavitelji. Novejše prodajne pogodbe
se običajno sklenejo za krajši čas. Kot je navedla norveška
vlada, postaja promptni trg pomembnejši, ker je na vozli
ščih v Združenem kraljestvu in na evropski celini vedno
bolj prisoten UZP. Poleg tega se je zmogljivost za
ponovno uplinjenje v EU v zadnjih petih letih več kot
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podvojila. Leta 2011 je bilo 25 % neto uvoza plina v EU
dobavljenega v obliki UZP, pri čemer je ta delež razdeljen
med naslednje države članice EU:

(70)

OSKRBA Z UZP V DRŽAVAH ČLANICAH EUROGAS IN EU
LETA 2011 (1)
TWh

UZP
Neto uvoz

Sprememba v %
2011/2010

Belgija

49,8

– 19 %

Francija

163,9

5%

Grčija

13,5

5%

Italija

94,2

–2%

Ob upoštevanju zgoraj navedenega Nadzorni organ meni,
da nič ne kaže na to, da delovanje sektorja ni tržno
usmerjeno, ter da je zato proizvodnja zemeljskega plina
v norveškem epikontinentalnem pasu neposredno izpo
stavljena konkurenci v smislu Direktive 2004/17/ES.

III. SKLEP
(71)

Nadzorni organ meni, da so naslednje dejavnosti na
Norveškem in zlasti v norveškem epikontinentalnem
pasu neposredno izpostavljene konkurenci v smislu
člena 30(1) Direktive 2004/17/ES:

(a) iskanje surove nafte in zemeljskega plina;

(b) proizvodnja surove nafte in

Nizozemska

9,5

Portugalska

34,7

7%

Španija

257,2

– 18 %

Združeno kraljestvo

270,7

33 %

EU

893,5

2%

68,9

– 21 %

Turčija
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(c) proizvodnja zemeljskega plina.

(72)

Ker se šteje, da je pogoj neomejenega dostopa do trga
izpolnjen, se Direktiva 2004/17/ES ne bi smela upora
bljati, kadar naročniki oddajajo naročila z namenom, da
se omogoči izvajanje storitev iz točk (a), (b) in (c)
odstavkov 2 in 71 te odločbe na Norveškem in zlasti v
norveškem epikontinentalnem pasu.

(73)

Ta odločba temelji na pravni podlagi in dejanskem stanju
marca 2013, kakor so razvidne iz informacij, ki jih je
predložila norveška vlada. Odločba se lahko ponovno
preuči, če bi pomembne spremembe pravne podlage ali
dejanskega stanja pomenile, da pogoji za uporabo
člena 30(1) Direktive 2004/17/ES niso več izpolnjeni –

(1)

Ta preglednica je iz statističnega poročila družbe Eurogas za leto 2012,
str. 7.
Enote: teravatne ure (bruto kalorična vrednost).

(68)

Konkurenčni pritisk na trgu zemeljskega plina izhaja tudi
iz razpoložljivosti alternativnih proizvodov (na primer
premoga ali obnovljivih virov).

(69)

Vsi glavni plinovodi za transport plina iz norveškega
epikontinentalnega pasu do evropske celine in Združe
nega kraljestva so v lasti družbe Gassled (53). Dostop do
pridobivalnega plinovodnega omrežja upravlja družba
Gassco AS, ki je v celoti v lasti države Norveške. Družba
Gassco AS nima v lasti nobenih delnic ali zmogljivosti
pridobivalnega plinovodnega omrežja in pri dodeljevanju
brezplačnega dostopa do zmogljivosti ravna neodvisno.
Transportni sistem plina je nevtralen za vse akterje, ki
potrebujejo transport zemeljskega plina. Družbe proizva
jalke in upravičeni uporabniki imajo pravico do dostopa
do sistema pod nediskriminacijskimi, objektivnimi in
preglednimi pogoji. Uporabniki imajo na podlagi svojih
potreb glede transporta plina dostop do zmogljivosti
sistema (54). Tako lahko obstoječi in novi upravljavci za
plin v norveškem epikontinentalnem pasu pridobijo
dostop do pridobivalnega plinovodnega omrežja ter
lahko oskrbujejo stranke s plinom, pri čemer konkurirajo
drugim družbam v norveškem epikontinentalnem pasu.

(53) Gassled je neregistrirano skupno podjetje, ki ga ureja norveška
zakonodaja. Vsak od lastnikov družbe Gassled v skladu s svojo
pravico udeležbe razpolaga z nedeljenim deležem vseh pravic in
dolžnosti skupne družbe (glej priglasitev norveške vlade, ki je bila
Nadzornemu organu predložena 5. novembra 2012 (ev. št.
652027, str. 7–8)).
(54) Glej belo knjigo An industry for the future – Norway’s petroleum acti
vities (poročilo za Storting, Meld. St. 28 (2010–2011), str. 68).

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Akt iz točke 4 Priloge XVI k Sporazumu o Evropskem gospo
darskem prostoru, ki določa postopke za oddajo javnih naročil
v sektorju gospodarskih javnih služb (Direktiva 2004/17/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o uskla
jevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v
vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju
poštnih storitev), se ne uporablja za naročila, ki jih naročniki
oddajo z namenom, da se omogoči izvajanje naslednjih storitev
na Norveškem in zlasti v norveškem epikontinentalnem pasu:

(a) iskanje surove nafte in zemeljskega plina;

(b) proizvodnja surove nafte in

(c) proizvodnja zemeljskega plina.
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Člen 2
Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Norveško.

V Bruslju, 30. aprila 2013
Za Nadzorni organ Efte
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Markus SCHNEIDER

Član kolegija

Vršilec dolžnosti direktorja

OBVESTILO BRALCEM
Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega
lista Evropske unije
V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji
Uradnega lista Evropske unije (UL L 69, 13.3.2013, str. 1) je s 1. julijem 2013 verodostojna
in ima pravne učinke samo elektronska izdaja Uradnega lista.
Če elektronske izdaje Uradnega lista ni mogoče izdati zaradi nepredvidenih in izrednih
okoliščin, je v skladu s pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 216/2013 verodostojna in ima
pravne učinke samo tiskana izdaja Uradnega lista.

OBVESTILO BRALCEM – NAČIN NAVAJANJA AKTOV
S 1. julijem 2013 je način navajanja aktov spremenjen.
V prehodnem obdobju se uporablja bodisi novi bodisi prejšnji način.

EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije.
To spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Več informacij o Evropski uniji najdete na spletišču http://europa.eu.
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