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Odbor za pravne zadeve 
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OBRAZLOŽENO 
MNENJE NACIONALNEGA 
PARLAMENTA O NAČELU 

SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje Narodne skupščine Republike Bolgarije o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s 

plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Narodna skupščina Republike Bolgarije je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podala 

obrazloženo mnenje, ki je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

PREDSEDNIK 

R EP U BLIK A  BO LG A R IJ A,  

N A RO D N A S K UPŠČ IN A  

 

 

MARTIN SCHULZ 

PREDSEDNIK 

EVROPSKEGA 

PARLAMENTA 

 

ZADEVA: Obrazloženo mnenje Narodne skupščine Republike Bolgarije o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o 

razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 

 

Spoštovani gospod Schulz, 

 

Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi v Narodni skupščini Republike 

Bolgarije je na seji 20. aprila 2016 razpravljal o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) 

št. 994/2010. 

 

Člani Odbora za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi so pozdravili pobudo 

Evropske komisije za revizijo Uredbe (EU) št. 994/2010 s ciljem krepitve sodelovanja med 

državami članicami in zagotavljanja zanesljivosti oskrbe s plinom. Hkrati so po skrbni 

preučitvi osnutka akta ter ob upoštevanju okvirnega stališča Sveta za evropske zadeve pri 

Svetu ministrov Republike Bolgarije in poročil Odbora za ekonomsko politiko in turizem ter 

Odbora za energetiko v narodni skupščini soglašali, da mora narodna skupščina na podlagi 

pooblastil iz člena 6 protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije podati obrazloženo 

mnenje (v prilogi spodaj) o zgoraj omenjenem predlogu uredbe. 

 

V skladu z ustaljenim postopkom vam pošiljam sprejeto poročilo in obrazloženo mnenje, ki 

odraža stališče bolgarskega parlamenta o tej temi. 

 

Priloga: Kot v besedilu 
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OBRAZLOŽENO MNENJE 

NARODNE SKUPŠČINE 

REPUBLIKE BOLGARIJE 

 

REPUBLIKA BOLGARIJA, 

TRIINŠTIRIDESETA NARODNA SKUPŠČINA 

ODBOR ZA EVROPSKE ZADEVE IN NADZOR 

NAD EVROPSKIMI SREDSTVI 

 

P O R O Č I L O  

 

ZADEVA: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 – 16. točka 

letnega programa dela narodne skupščine o zadevah Evropske unije (2016) in okvirno 

stališče Republike Bolgarije o predlogu št. 602-00-20, ki ga je Svet ministrov sprejel 

1. aprila 2016. 

 

I. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi je na svoji seji 

20. aprila 2016 razpravljal o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih 

za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) 

št. 994/2010, ki je bil kot 16. točka vključen v letni program dela narodne skupščine o 

zadevah Evropske unije za leto 2016. 

 

Seje Odbora za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi so se udeležili: Žečo 

Stankov – namestnik ministra za energetiko, Albena Trasieva – vodja Oddelka za 

mednarodno sodelovanje na področju energetike, Direktorat za energetsko politiko in 

mednarodno sodelovanje, ministrstvo za energetiko, ter Cvetan Vladikov, Dennica Nedeva in 

Mariana Vasileva – državni strokovnjaki v Direktoratu za usklajevanje o zadevah EU, uprava 

Sveta ministrov. 

 

II. Namen tega predloga uredbe je zagotoviti, da vse države članice vzpostavijo ustrezna 

orodja za pripravo na pomanjkanje plina zaradi motenj v oskrbi ali izjemno velikega 

povpraševanja in obvladovanje posledic takega pomanjkanja. Ukrepi, vključeni v predlog 

uredbe, predvidevajo boljše regionalno sodelovanje in usklajevanje; podrobnejše obveznosti 

za zagotovitev razpoložljivosti potrebne infrastrukture; izboljšanje ocene tveganja in 

preprečevanje tveganja; zagotovljeno oskrbo določenih kategorij odjemalcev (tako 

imenovanih zaščitenih odjemalcev) s plinom tudi v zahtevnih razmerah (standard oskrbe) in 

uvedbo načela solidarnosti med državami članicami. 

 

Evropska komisija glede na napetosti v odnosih med Ukrajino in Rusijo meni, da so pet let po 

sprejetju Uredbe (EU) št. 994/2010 potrebni dodatni ukrepi, ki bi zagotovili zanesljivost 

oskrbe s plinom v Evropi. Po mnenju Evropske komisije je podlaga za predložen osnutek 

uredbe člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v katerem so določene 

pristojnosti Unije na področju energetike. Komisija v svojih razlogih navaja, da tveganje 

večje motnje v oskrbi s plinom ni omejeno z nacionalnimi mejami in bi lahko prizadelo več 

kot eno državo članico, nacionalni pristop pa lahko privede do neoptimalnih ukrepov in 

poglobi učinek krize. V tej zvezi ter po podrobni oceni orodij iz Uredbe (EU) št. 994/2010 in 

njihovega izvajanja s strani držav članic Evropska komisija predlaga okrepitev regionalnega 

sodelovanja in usklajevanja kot stroškovno najučinkovitejši pristop za povečanje zanesljivosti 
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oskrbe v vsej EU. 

 

Predlog uredbe določa, da se pripravijo obvezni regionalni preventivni načrti ukrepov in 

načrti za izredne razmere ter regionalne ocene tveganja za posamezne regije (opisane v 

Prilogi I). Ti načrti bodo predmet medsebojnega strokovnega pregleda in bodo usklajeni z 

ostalimi regijami v okviru koordinacijske skupine za plin, Komisija pa bo lahko zahtevala 

njihovo spremembo, preden jih dokončno potrdi. 

 

V skladu z novimi določbami, ki jih je predlagala Evropska komisija, mora vsaka država 

članica sprejeti ustrezne ukrepe, tako da je v primeru prekinitve na posamezni največji plinski 

infrastrukturi tehnična zmogljivost preostale infrastrukture, določena v skladu s formulo N–1 

(opisana v Prilogi II k predlogu uredbe), dovolj za zadostitev celotnega dnevnega 

povpraševanja po plinu na dan izjemno velikega povpraševanja po plinu, ki se po statistični 

verjetnosti pojavlja enkrat v 20 letih. Poleg tega je treba zagotoviti stalno fizično zmogljivost 

za prenos plina v obe smeri na vseh povezovalnih plinovodih med državami članicami, razen 

v določenih izjemah (člen 4(4) in Priloga III k predlogu uredbe). 

 

Spremembe, predlagane v predlogu uredbe, so usmerjene tudi k zagotavljanju boljšega 

dostopa do informacij tako nacionalnim pristojnim organom kot Evropski komisiji. Ti bodo 

lahko v primeru izrednih razmer in ob utemeljeni obrazložitvi od podjetij plinskega 

gospodarstva zahtevali informacije, vključno s pogodbenimi informacijami. Poleg tega bodo 

podjetja plinskega gospodarstva morala pristojnim nacionalnim organom in Komisiji 

priglasiti pogodbe, ki so pomembne za zanesljivost oskrbe s plinom, takoj po njihovem 

podpisu ali spremembi. Gre za dolgoročne pogodbe, ki zagotavljajo več kot 40 % letne 

porabe zemeljskega plina v državi članici. 

 

Glede tako imenovanega standarda oskrbe, ki v primeru omejenih zalog plina in/ali izjemno 

visokega povpraševanja zaščitenim odjemalcem določeno obdobje zagotavlja neprekinjeno 

oskrbo s plinom, ni predvidena nobena bistvena sprememba. Kategorija „zaščiteni odjemalci“ 

bo ohranjena in bo vključevala vse gospodinjske odjemalce, priključene na distribucijsko 

omrežje za plin, po presoji posamezne države članice pa pod določenimi pogoji tudi naprave 

za daljinsko ogrevanje ter mala in srednja podjetja. Predlog uredbe določa tudi obvezno 

uporabo načela solidarnosti med državami članicami. V skladu s tem načelom se v primeru, 

ko posamezna država članica razglasi izredne razmere, v katerih se zaščiteni odjemalci ne 

oskrbujejo s plinom, v nobeni drugi državi, neposredno povezani z državo članico, ki je 

razglasila izredne razmere, ne bi smelo s plinom oskrbovati odjemalcev, ki ne sodijo v 

kategorijo zaščitenih odjemalcev. 

 

III. V skladu z okvirnim stališčem, ki ga je predložil Svet ministrov, Republika Bolgarija 

načeloma podpira predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010. Hkrati bo 

Republika Bolgarija vztrajala, da se ji tako kot Luksemburgu, Sloveniji in Švedski (člen 4(8)) 

ter Malti in Cipru (člen 19) odobri odstopanje glede na potreben čas in znatne finančne 

naložbe za izgradnjo ustrezne infrastrukture z večjo zmogljivostjo. Republika Bolgarija meni, 

da se s predlaganimi spremembami krepi nadzor Evropske komisije nad poslovanjem 

udeležencev na trgu zemeljskega plina, kar je na eni strani v nasprotju z načeli odprtega in 

konkurenčnega trga, na drugi pa omejuje pravice držav članic v njihovih pogodbenih odnosih 

s tretjimi državami. Republika Bolgarija predvideva, da bo predlog uredbe povzročil dodatno 

upravno breme za podjetja in/ali javno upravo. Republika Bolgarija tudi predlaga, naj se 
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pojasnijo nekatere določbe osnutka akta zaradi ureditve načina poravnave škode zavezanim 

strankam za naložene obveznosti javne službe. 

 

IV. Zgoraj omenjeni predlog uredbe je bil obravnavan na seji Odbora za ekonomsko politiko 

in turizem 13. aprila 2016. Odbor za ekonomsko politiko in turizem je v svojem mnenju 

navedel, da so vsi pomisleki, ki jih je navedla Republika Bolgarija in so izraženi v okvirnem 

stališču o tej temi, povsem upravičeni. Odbor za ekonomsko politiko in turizem tudi meni, da 

zaradi sprejetja osnutka akta ne bodo potrebne spremembe bolgarske zakonodaje, bo pa to 

povzročilo znatno upravno in finančno breme za bolgarsko gospodarstvo. 

 

V. Predlog uredbe je bil obravnavan tudi na seji Odbora za energetiko 14. aprila 2016. V 

svojem mnenju odbor izraža polno podporo glede okvirnega stališča Republike Bolgarije, ki 

jo je sprejel Svet za evropske zadeve pri Svetu ministrov. 

 

VI. Po razpravi o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 ter ob upoštevanju 

mnenja Odbora za ekonomsko politiko in turizem in Odbora za energetiko Narodna skupščina 

Republike Bolgarije prek Odbora za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi 

podaja naslednje obrazloženo mnenje, ki bo posredovano evropskim institucijam: 

 

1. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi pozdravlja pobudo Evropske 

komisije za revizijo Uredbe (EU) št. 994/2010 s ciljem krepitve sodelovanja med državami 

članicami in zagotavljanja zanesljivosti oskrbe s plinom. 

 

2. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi izraža zaskrbljenost, da se bo 

na podlagi predlaganega akta obvezno usklajevanje med državami članicami izvajalo v okviru 

regij, ki jih bo določila Evropska komisija, pri čemer ni bil predložen noben prepričljiv dokaz, 

da so v zadostni meri upoštevana stališča posameznih držav. Če bo v prihodnosti sprejet 

pristop obveznega regionalnega sodelovanja, bo treba upoštevati vrsto geografskih, političnih 

in gospodarskih posebnosti, v stalnem dialogu z vsemi državami članicami. 

 

3. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da je kršeno načelo 

subsidiarnosti, ki je določeno v členu 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), saj pooblastilo 

Evropske komisije za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 3(7) predloga uredbe 

(o sestavi zgoraj omenjenih regij) ni izrecno opredeljeno v zakonodajnem aktu (v členu 18 

„Izvajanje pooblastila“). To je v nasprotju s členom 290(2) PDEU. 

 

4. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da predlog uredbe ni v 

skladu z načelom sorazmernosti, ki je določeno v členu 5(4) PEU, ker ustvarja dodatno 

upravno in finančno breme tako za države članice kot za državljane Evropske unije in na ta 

način presega tisto, kar je potrebno za dosego cilja predloga. Obveznost izgradnje nove 

infrastrukture z večjo zmogljivostjo bo za Republiko Bolgarijo ustvarila preveliko finančno 

breme. 

 

5. Nenazadnje, po mnenju Odbora za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi je 

tudi pravica Evropske komisije, da lahko začne postopek za ugotavljanje kršitev zoper državo 

članico, katere pristojni organi so pooblaščeni, da prejmejo ali zahtevajo pogodbo, če podjetje 

plinskega gospodarstva ne izpolni obveznosti priglasitve, ukrep, ki presega tisto, kar je 

potrebno za dosego želenega cilja. 
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Glede na zgoraj navedeno in po razpravi je Odbor za evropske zadeve in nadzor nad 

evropskimi sredstvi soglasno, tj. s 14 glasovi za, sprejel poročilo in obrazloženo mnenje k 

njemu. 

 

PREDSEDNIK ODBORA 

ZA EVROPSKE ZADEVE IN  

NADZOR NAD EVROPSKIMI SREDSTVU: 

 

SVETLIN TANČEV 


